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Esipuhe 
 
Viime vuosien aikana liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt laajakaistatoimintaa eri näkö-
kulmista. Tämä tutkimus perehtyy yhden laajakaistatekniikan, valokaapelin, soveltamiseen..  Tut-
kimuksessa on  kartoitettu valokaapelin mahdollista käyttöä kotien laajakaistayhteyksiin niin Suo-
messa kuin myös kansainvälisesti. 
 
Tutkimuksessa on erityisesti haluttu kartoittaa  sitä, mitkä tekijät vaikuttavat valokaapelin käytön 
lisääntymiseen.  Lisäksi on selvitetty valokaapelien hintaa ja tekniikan, palveluiden sekä käyttäjien 
tarpeiden kehitystä tulevaisuudessa. Tutkimus valottaa myös, mitkä ovat yhteiskunnan tarpeet ja 
mahdollisuudet edistää valokuidun käyttöä kotitalouksien laajakaistayhteyksiin.  
 
Kaikki laajakaistatekniikat kehittyvät voimakkaasti ja tässä kehityksessä valokuituteknologialla on 
oma paikkansa niin teknisesti kuin teknistaloudellisesti ja liiketoiminnallisesti. Liikenne- ja viestin-
täministeriön tehtävänä on suhtautua kehitykseen teknologianeutraalisti antaen evoluutiolle tilaa. 
Nyt tehty tutkimus tuo esiin valokaapelikehityksistä seikkoja, joita on syytä tulevaisuudessa tarkas-
tella lähemmin. Tutkimus paljastaa, että rakennettujen valokuituverkkojen avoimuudessa, yhteenlii-
tettävyydessä ja yhteenliittämisrajapintojen standardoinnissa on parantamisen varaa. Viime aikoina 
on alettu viimeisen kilometrin sijasta puhua ensimmäisestä kilometristä, korostaen tällä käyttäjän 
mahdollista roolia asiassa. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on aikaisemmin tänä vuonna kartoittanut VoIP-puheluiden mahdol-
lisuuksia laajakaistaliittymän osana tulevaisuudessa. Samoin on myös selvitetty kuluttajalähtökoh-
taisesti  miten ns. kiinteistöliittymien yleistymistä voitaisiin tulevaisuudessa edistää. 
 
Suomen asema laajakaistan kehityksessä Euroopan unionissa on hyvä. Suomi on kehityksessä pe-
netraatiolla mitattuna neljäntenä ja ainoa harvaan asuttu maa kehityksen kärjessä. Kehitysnopeus on 
Suomessa toiseksi suurinta Unionissa. Myöskin tietoyhteiskuntamaana Suomi on kärkisijoilla ja 
ehdotonta ykkössijaa laajakaistassa pitelevä Etelä-Koreakin on Suomesta ja monesta muusta maasta 
tietoyhteiskuntakehityksessä jäljessä. Tästä voitaneen tehdä se johtopäätös, että sekä palveluille että 
yhteyksien kehitykselle avainasia on niiden molempien sopusuhtainen kehittyminen.  
 
Tutkimuksen tekijöinä on Heikki Äyväri WellProsta sekä Markku Kääriäinen Telecon Oy:sta, joita 
haluan kiittää hyvin tehdystä työstä. 
 
 
Helsingissä  huhtikuussa 2005 
 
 
 
    Kari T. Ojala 
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KÄYTETYT LYHENTEET JA TERMIT 
 

ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line. Epäsymmetrinen digitaalinen tilaajajohto 
All-IP  All over Internet Protocol. Verkon kaikki sovellukset Internet tekniikalla. 
BSG Broadband Stakeholder Group. Toimialan edunvalvontajärjestö. 
CATV Cable TV. Kaapelitelevisio. 
CDMA Code Division Multiplex Access 
CIU Civil Infrastructure Utility. Yhteiskunnan perusinfrastruktuurin ylläpitäjä. 
DSLAM  Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Puhelinkeskuksessa tai keskittimes-

sä oleva usean digitaalisen tilaajajohdon yhteinen päätelaite. 
DSL  Digital Subscriber Line. Yleisnimitys digitaaliselle tilaajajohdolle. 
DVB-T Digital Video Broadcasting - Terrestrial. Tv-lähetysten jakelustandardi. 
FCC  Federal Communications Commission. USA:n viestintäalan sääntelyvirasto 
FTTB Fibre-To-The-Building. Valokaapeli rakennukseen/kiinteistöön. 
FTTC Fibre-To-The-Curb. Valokaapeli liityntäverkon haaroituspisteeseen. 
FTTH Fibre-To-The-Home. “Valokaapeli kotiin” 
FTTN Fiber-To-The-Node. Valokaapeli lähistöllä olevaan solmupisteeseen. 
FTTP Fiber-To-The-Premises. Valokaapeli rakennukseen/kiinteistöön. 
GHz  Giga Hertz (1000 MHz). 
HDTV High Definition Television. Teräväpiirtotelevisio. 
HHP HouseHold Passed. Valokaapelin kulkureitin varrella olevat kotitaloudet. 
HomePNA  Home Phoneline Network Alliance. Kytkin, joka jakaa DSL-yhteyden samassa 

kiinteistössä olevien asuntojen kesken käyttäen olevaa puhelinverkkoa. 
IP Internet Protocol. Internetin käytetty tiedonsiirtokäytäntö. 
IPTV IP Television. IP-käytäntöön perustuva tv-ohjelmien jakelu. 
ISDN  Integrated Services Digital Network. Kapeakaistainen digitaalinen tilaajajohto. 
ISP  Internet Service Provider. Internet-palveluntarjoaja. 
ITU International Telecommunications Union. Kansainvälinen telealan standardointi-

järjestö 
Kaapelimodeemi  KaapeliTV-verkon kautta toteutetun Internet-palvelun asiakaspäätelaite 
kbit/s  Kilobittiä sekunnissa 
LAN  Local Area Network. Lähiverkko dataliikenteelle 
MAN  Metropolitan Area Network, Kaupunginosia yhdistävä dataverkko 
Mbit/s  Megabittiä sekunnissa. 
Nettipuhelu  Internetin kautta tarjottavat ilmaiset tietokoneitten väliset puhelut, kts. VoIP 
OPEN ACCESS Toimintaperiaate, jolla palveluntarjoajille mahdollistetaan avoin pääsy verkkoon. 
PON Passive Optical Network. Passiivinen optinen verkko. 
PSTN  Public Switched Telephone Network. Kytkentäinen julkinen puhelinverkko 
PTS  Post och Telestyrelse. Ruotsin posti- ja telesääntelystä vastaava virasto 
SDSL  Symmetric Digital Subscriber Line. Symmetrinen digitaalinen tilaajajohto 
SDTV Standard Definition Television. Televisio, jossa nykyisin vallitseva kuvatark-

kuus.   
UMTS  Universal Mobile Telecommunications System. Kolmannen sukupolven mobiili 

teknologia, joka välittää laajakaistaista tietoa korkeintaan nopeudella 2 Mbps.  
VDSL  Very High Speed Digital Subscriber Line. Erittäin suurikapasiteettinen digitaali-

nen tilaajajohto. 
VoIP  Voice over Internet Protocol, Internetverkkojen puhepalvelun teknologia 
Wi-Fi, WLAN  Wireless Fidelity = WLAN IEEE standardi 802.11. Langaton lähiverkko 

kts.LAN 
WiMax, WMAN  Kehitteillä oleva langattoman kaupunkiverkon standardi (Wireless MAN), jolla 

on suurehko kattavuusalue, kts. MAN. 
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1 JOHDANTO 

 
1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 
 
Valokaapeli kotiin -teema on osa kansallista vuonna 2004 käynnistynyttä laajakaistastrategi-
aa. Ohjelma pyrkii koordinoiduin toimenpitein edistämään nopeiden, vaivattomien ja kohtuu-
hintaisten tiedonsiirtoyhteyksien saatavuutta koko maassa sekä luomaan edellytykset tieto-
verkkojen laaja-alaiselle hyödyntämiselle. Laajakaistastrategian tavoitteena on, että vuoden 
2005 lopussa Suomessa on miljoona laajakaistayhteyttä, joista suurimman osan nopeus olisi 
vähintään 2 megabittiä sekunnissa ja että vuoden 2007 loppuun mennessä yleisin yhteysnope-
us olisi 8 megabittiä sekunnissa. Valtioneuvoston helmikuussa 2005 tekemän periaatepäätök-
sen mukaisesti tavoitteena on, että Suomi on eturivin maa laajakaistayhteyksien saatavuudessa 
ja käytössä.  
 
’Valokaapeli kotiin’ -teema on vuoden 2004 aikana saanut osakseen lisääntyvää huomiota. 
Laajakaistayhteyksien tarjoajien puolelta on korostettu, että nykyiset yhteysnopeudet riittävät, 
koska suurempia nopeuksia edellyttävää palvelutarjontaa ei ole olemassa. Toisaalta on esitet-
ty, ettei palvelutarjontaa voi syntyäkään elleivät yhteysnopeudet ole riittäviä. On myös arvel-
tu, että Suomi ja Eurooppa ovet menettäneet pelin telealan kehityksen edelläkävijöinä aliarvi-
oidessaan kuituverkkojen merkityksen.  Tämä tutkimus tarkastelee teema-alueen kehitystä 
osana kansallisen laajakaistaohjelman toteutumista sekä tuottaa kontribuutiota laajakaistastra-
tegian arvioimiseksi ja uudistamiseksi.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on 

• muodostaa tilannekuva, miten valokaapelin käyttö kotien laajakaistayhteyksien toteu-
tuksessa on edennyt  Suomessa ja kansainvälisesti sekä mitkä tekijät vaikuttavat valo-
kaapelin käytön lisääntymiseen 

• arvioida valokaapelilla ja muilla laajakaistateknologioilla toteutettavien yhteysratkai-
sujen suorituskyvyn ja kustannusten kehittymistä lähitulevaisuudessa 

• jäsentää palvelumarkkinan muutosta ja kuvata nykyistä laajakaistaisemman markkinan 
sovelluksia ja palveluformaatteja 

• tarkastella nykyistä laajakaistaisemman verkkopalvelutarjonnan edistämismahdolli-
suuksia  

 
 

1.2 Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkimusmenetelmänä on käytetty asiantuntijoiden haastatteluja, internetin kautta tapahtuvaa 
tiedonhankintaa, osallistumista aihealuetta käsitteleviin seminaareihin ja Teknillisen korkea-
koulun luento- ja keskustelusarjaan. Näiden lisäksi on kerätty kyselylomakkeistolla mielipitei-
tä ja näkemyksiä alan asiantuntijoilta. Selvitystä varten on haastateltu 17 henkilöä (liite 2).  
Haastatellut ovat edustaneet teleyrityksiä, kylä- ja seutuverkkojen edustajia, valmistavaa teol-
lisuutta, tutkimusta ja opetusta sekä tietoliikennealan edunvalvonnan edustajia. Tutkimusme-
netelmä on kuvattu kaaviossa 1.2. Tutkimuksen toteutuksesta ovat vastanneet Heikki Äyväri 
(WellPro) ja Markku Kääriäinen (Telecon Oy). 
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Kaavio 1.2 Valokaapeli kotiin -selvityksen tutkimusmenetelmä 

 
 

Tilannekuva 
valokaapeli kotien 
laajakaistayhteytenä 
 

Laajakaistaratkai-
sujen suoritusky-
ky- ja kustannus-
näkymät 

Valokaapeliperus-
teisen laajakaista-
markkinan edistä-
minen 

Asiantuntijoiden  
haastattelut; 10 kpl 
(teleyritykset, teollisuus,  
tutkimus, edunvalvonta) 

Internet-
perusteinen 
tiedonhankinta 

Seminaarit ja 
luentosarjat 

Kysely-
lomakkeisto 

Selvitysraportti 
 

Väliraportoinnit 
 

Valokaapeliperus-
teisen markkinake-
hityksen tarkastelu
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2 VALOKAAPELI JA MUUT LAAJAKAISTATEKNIIKAT 
 
Vielä 1990 luvulla ei kuparikaapeleissa uskottu päästävän paljoakaan ISDN:ää suurempiin 
siirto-nopeuksiin eikä myöskään jaettua kapasiteettia tarjoavien tekniikoiden (kaapelimodee-
mi, radiotekniikat) uskottu tuovan laajakaistaa kotiin, joten muodostui käsitys siitä, että laaja-
kaistapalvelut voidaan saada  kotitalouksiin vain valokaapelin avulla. Kuparijohtimia jatku-
vasti tehokkaammin hyödyntävä teknologia kehittyy kuitenkin nopeasti ja suurista markki-
noista johtuen myös hintakehitys on voimakkaasti laskeva.  
 
Valokaapeli on nykyään yksi monista teknisistä vaihtoehdoista kaistanleveyttä runsaasti vaa-
tivien laajakaistapalvelujen ulottamiseksi kotiin. Valokaapelilla kapasiteetti on kuitenkin 
huomattavasti suurempi kuin laajimmin käytetyllä DSL-tekniikalla. Äskettäin on Ruotsissa 
aloitettu kokeilut uudella Wimax-radiotekniikalla, jonka uskotaan olevan ratkaisu syrjäseutu-
jen ongelmiin, sillä Wimaxin rakennuskustannukset ovat kolmasosa kuituyhteyksien hinnoista 
ja kapasiteetti vastaa lyhyiden matkojen DSL-yhteyksiä. 
 
Valokaapeli tulee lähemmäs kotia sekä tele- että kaapeliTV-verkoissa, yhä enemmän jopa 
talojakamoon saakka. Sisäverkko tullee säilymään kuparisena vielä pitkään: Cat5- ja Cat6-
kaapelointi televerkoissa ja koaksiaalikaapeliTV-verkoissa. 
 
 
2.1 Laajakaistatekniikat tänään 
 
Maailmanlaajuisesti lähes 60 % laajakaistaliittymistä on toteutettu kuparisilla puhelinkaape-
leilla (DSL = Digital Subscriber Line), 35 % kaapelimodeemeilla ja yli 5% langattomilla yh-
teyksillä ja valokaapelilla1. Kuvassa 2.1a on esitetty laajakaistapenetraatiot ja eri tekniikoiden 
osuudet kehittyneimmissä laajakaistamaissa. 
 
Kuva 2.1a: Penetraatiot ja eri laajakaistatekniikoiden osuus kehittyneimmissä laajakaista-
maissa (Lähde: ITU World Telecommunication Indicators Database) 
 

 

                                                 
1 Taylor Reynolds, ITU Strategy and Policy Unit, Digital Reykjavik, Iceland, 30.9.-1.10.2004 
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Ruotsissa DSL:n osuus on viime vuosina kasvanut: kesäkuussa 2001 DSL, kaapelimodeemi ja 
valokaapeli-LAN jakoivat markkinan tasan, kun joulukuussa 2003 DSL:n markkinaosuus 
lähestyi jo 60 %, kuva 2.1b (valokaapeli-LAN sisältyy kohtaan ’övrig fast access’)2. 
 
Kuva 2.1b: Eri liityntätekniikoiden markkinaosuudet Ruotsissa (Lähde: PTS) 
 

 
 
OECD-maissa ei ole eroja pelkästään laajakaistapenetraatiossa vaan myös yleisin liittymäkoh-
tainen yhteysnopeus (kapasiteetti Mbit/s) vaihtelee merkittävästi. Koreassa ja Japanissa tarjot-
tiin jo 2003 yleisesti 4 - 8 Mbit/s kun taas useimmissa muissa maissa yleisimmät yhteysno-
peudet olivat 144-512 kbit/s. Ruotsissa alle 2 Mbit/s osuus on pysynyt viime vuosina noin 80 
%:ssa kaikista laajakaistayhteyksistä,  kuva 2.1c. 
 
Kuva 2.1c: Laajakaistaliittymien kapasiteetit Ruotsissa (Lähde: PTS) 
 

 
 
Suomessa yleisin liittymäkohtainen yhteysnopeus lienee vuonna 2003 ollut 256 – 512 kbit/s, 
mutta vuonna 2004 yhteysnopeudet kasvoivat merkittävästi. Laajakaistastrategiaa päivitettä-
essä3 on tavoitteeksi asetettu , että vuoden 2005 loppuun mennessä yleisimmän laajakaista-
palvelun yhteysnopeus on vähintään 2 Mbit/s ja vuoden 2007 loppuun mennessä vähintään 8 
Mbit/s. Toisaalta on huomattava, että yhteysnopeuden kasvu näkyy käyttäjälle vain osittain, 
sillä usein Internet-verkon takaa käytetty palvelu on hitaan yhteyden takana, itsessään hidas 
                                                 
2 Svenska Telemarknad 2004, PTS 11.8.2004 
3 LVM:n julkaisu 71/2004: Kansallinen laajakaistastrategia, Väliraportti 



 
 

 

8

tai tarkoituksella asetettu niin ettei yksittäinen käyttäjä voi rohmuta kaistaa itselleen määrätyn 
rajan yli. Tämä on tullut selkeästi esille vertailumittauksissa, joita mm. eräät alan lehdet ovat 
tehneet4. Esimerkkinä surffaaminen Aasian www-palvelimille, mihin yhteysnopeudella ei ole 
näytä olevan juuri mitään merkitystä. Myöskään sähköpostilaatikkojen kokoja ei aina kasvate-
ta yhteysnopeuksia vastaaviksi. 
 
 
2.2 Kapasiteetin kehitys 
 
Viime vuosina laajakaistaliittymien kapasiteetti on kasvanut samalla kun kuukausihinnat ovat 
laskeneet. Suomalaiset operaattorit ovat tyypillisesti kaksinkertaistaneet laajakaistaliittymän 
(ADSL) kapasiteetin 1-2 kertaa vuodessa säilyttäen kuukausihinnan ennallaan. Viimeaikoina 
vertaisverkkoperiaatteella (peer-to-peer) tapahtuva liikennöinti (nettipuhelut esim. Skype, 
äänitteiden, pelien ja videoiden lataus) on kasvattanut merkittävästi kapasiteettitarvetta kotita-
lousliittymissä. Ominaispiirteenä tälle liikenteelle on symmetrisyys (= yhtä paljon verkosta 
asiakkaalle päin kuin asiakkaalta verkkoon päin), mikä asettaa haasteita epäsymmetrisille laa-
jakaistatekniikoille esim. kaapelimodeemi ja ADSL. Uudet palvelut, varsinkin tilausvideot ja 
TV-kanavien katselu Internet-liittymän kautta kasvattavat taas verkosta asiakkaalle päin tar-
vittavaa kapasiteettia. Toisaalta kehittyvä videon pakkaustekniikka (kompressointi) vähentää 
kapasiteetin tarvetta. EU:n puitteissa on vuoden 2004 alussa aloitettu neljän vuoden ja 34 mil-
joonan Euron tutkimushanke MUSE (Multi Service access Everywhere) tavoitteena rakentaa 
edullinen täyden palvelun liityntä- ja runkoverkko, jolla laajakaistaverkko ulotetaan kaikille 
Euroopassa. 
 
ADSL-tekniikka kehittyy voimakkaasti kapasiteettikysynnän kasvaessa haastaen toistamiseen 
valokaapelin tilaajayhteydellä. Suomessakin ollaan ottamassa käyttöön ADSL2+, jonka kapa-
siteetti verkosta asiakkaalle on 24 Mbit/s ja asiakkaalta verkkoonkin 3 Mbit/s. Japanissa on jo 
käytössä ADSL-tekniikka, jolla päästään 47 Mbit/s nopeuksiin, taulukko 2.2a 
 
Taulukko 2.2a: Esimerkkejä Japanin valokaapeli- ja ADSL-liittymistä5 (Lähde:Tekes, Finpro) 
 

 
                                                 
4 Tietokone 1/2005: Vauhtia kaistalle 
5 Asian ICT Goldmines Seminar, TEKES/Finpro 26.11.2004, Broadband in Japan - Study for NETS Technology 
Programme 
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ADSL2+-tekniikalla voidaan merkittävästi nostaa datanopeutta erityisesti taajama-alueilla, 
joilla yhteyspituudet ovat lyhyitä, kts. Kuva 2.2a6. Haja-asutusalueen palveluja voidaan puo-
lestaan kehittää Reach Extended ADSL2-standardin mukaisilla järjestelmillä. Se kasvattaa 
ADSL-palvelun ulottuvuutta häiriöolosuhteista ja datanopeudesta riippuen lähes kilometrillä. 
Siten palvelun peittoalue kasvaa noin kolmanneksella perinteiseen ADSL:ään verrattuna. 
 
Kuva 2.2a: ADSL:n siirtokapasiteetti  kasvaa ADSL2:n ja ADSL2+:n myötä 
(Lähde: DSL Forum) 

 
 
Kapasiteettitarpeen kasvaessa operaattorit tuovat valokaapelin lähemmäksi asiakasta, esimer-
kiksi talojakamoon. Operaattorien näkemyksiä selvitettiin haastatteluilla ja kyselyllä, yhteen-
veto tuloksista on esitetty taulukoissa 2.2b ja 2.2c. Hintojen uskotaan laskevan samalla kun 
asiakkaiden uskotaan siirtyvän suurempien kapasiteettien käyttöön. Operaattorit olivat varo-
vaisia antamaan arvioita miten kauas keskuksesta ADSL-yhteys milläkin nopeudella ulottuu.  
 
Taulukko 2.2b: Operaattorien näkemykset DSL-ulottuvuuden (km) ja hintojen (EUR/kk sis. 
alv) kehityksestä 
 

DSL-tyyppi 2004 2005 2006 2007 2008 
nopeus verkosta/verkkoon km EUR km EUR km EUR km EUR km EUR 
ADSL  256/256 6-7 30-40 6-7 15-30 6-7.5 15-20 6-7.5 15-20 6-7.5 15-20 
ADSL  512/512 6.0 40-50  20-35  15-25  15-25  15-25 
ADSL 1M/512  45-60  25-40  20-35  20-35  17-35 
ADSL 2M/512  50-60  30-45  30-50  30-50  20-45 
ADSL 8M/1M  697  40-60  30-50  30-50  30-50 
ADSL2 12M/3M 1.5 698  50  40 2 35 4 30 
ADSL2+ 24M/3M 1.0   50-60  40-50 1.5 40 4 35-40 
ADSL 40M/? Japanilainen standardi, ei suunnitelmia Suomessa 
VDSL 15M/3M 1.5  1,5        
VDSL 36M/12M 1.0  1.0        
VDSL 50M/30M 0.3  0.3        
VDSL2 100M/100M      50  50  50 

                                                 
6 LVM:n julkaisu 53/2004: Laajakaistatekniikoiden kehitys 1995–2010 
7 Maxinetti laajakaistaliittymä 69 €/kk sisältäen 8 Mb/1 Mb Internet-yhteyden ja TV-liittymän 
8 Saunalahti 
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Suomessa kaapelimodeemi pysyy DSL:n jälkeen toiseksi tärkeimpänä laajakaistatekniikkana 
vielä useita vuosia hinnan seuratessa muiden laajakaistaliittymien hintoja, Taulukko 2.2c. 
Valokaapelilla toteutetaan jatkossa entistä enemmän kotitalouksien laajakaistayhteyksiä joko 
tuomalla valokaapeli kerrostaloalueilla talojakamoon (valokaapeli ja LAN) tai maaseutualu-
eilla jopa kotitalouteen saakka (esim. kyläverkot Sipossa ja Pohjanmaalla). Myös kaapeliTV-
verkossa valokaapeli tuodaan kapasiteettitarpeen kasvaessa lähemmäs tilaajaa, eräät operaat-
torit tuovat jo talojakamoon uusissa rakennuskohteissa ja verkkoa uusittaessa. 
 
Taulukko 2.2c: Operaattorien näkemyksiä kaapelimodeemi- ja valokaapeliliittymän hintake-
hityksestä (EUR/kk sis. alv) 
 

Liittymätyyppi Mbit/s 2004 2005 2006 2007 2008 
Kaapelimodeemi 0.5 

2 
4 
10 

30-50 
60-80 
 

20-30 
30-55 
40 
50 

15-30 
25-55 
30 
40 

15-30 
25-55 
30 
40 

15-30 
25-55 
30 
40 

Valokaapeli ja LAN (kerrostalo) 10 
100 

 40 
50 

40 
50 

30 
40 

30-60 
40-60 

Valokaapeli kotitalouteen 10 
100 
1000 

409 40 
50 
- 

40 
50 
70 

30 
40 
50 

30-80 
40-80 
50-80 

 
Alan toimijoilta kysyttiin näkemyksiä DSL-tekniikan kehittymisestä laajakaistapalvelujen 
edellyttämälle kapasiteettitasolle, kts. Lainaus 2.2 alla. Laajakaistapalvelujen kapasiteettitar-
peen uskotaan kehittyvän vuosikymmenen loppuun mennessä niin suureksi, että DSL-
tekniikan ei uskota tarjoavan riittävää kapasiteettia nykyisillä tilaajajohtopituuksilla. 
 
Lainaus 2.2: Alan toimijoiden näkemyksiä DSL-tekniikan kehittymisestä laajakaistapalvelujen 
edellyttämälle kapasiteettitasolle 
 
Kyllä  
 
Lyhyellä aikajänteellä DSL tekniikka riittää hyvin. 
Vuosikymmenen loppupuolella kapasiteettitarve 
palveluiden rinnakkaiskäytön myötä nousee tasol-
le, jossa kuitu on mahdollisesti ainoa tapa tehdä 
liittymät kotitalouksiin. 
 
80 %:lle asiakkaista kyllä, 20 % asiakkaista tar-
vitsee aina enemmän kaistaa. 

Ei 
 
Mielestäni vuosille 2005-2007 DSL-tekniikka on 
riittävä. Tulevaisuuden tarpeisiin ei. 
 
Pitkällä tähtäimellä en usko, pystyy kuitenkin 
vastaamaan kilpailuun vielä muutaman vuoden 
ajan. 

 
 
DSL:lla, kaapelimodeemilla ja valokaapelilla ei saada kaikkia potentiaalisia asiakkaita laaja-
kaistan piiriin, mutta lisää kattavuutta saadaan langattomilla tekniikoilla kuten WLAN ja Wi-
max sekä ottamalla uudelleen käyttöön NMT450-verkosta vapautunut taajuuskaista, vaihtoeh-
toina on ollut esillä mm. OFDM- ja CDMA-tekniikat.  Uuden Wimax-tekniikan tiedonsiirto-
nopeus on suurimmillaan 75 Mbit/s ja signaalin kantomatka parhaimmillaan lähes 50 km. 
Syksyllä 2004 prosessorijätti Intel, alueen yliopistot ja voimayhtiö ovat pystyttäneet Skellef-
teån kunnassa Pohjoismaiden ensimmäinen Wimax-testiverkon10, jonka avulla kerätään ko-

                                                 
9 Kuuskaista, Etelä-Pohjanmaa 
10 Tekniikka ja Talous 3.2.2005, ’Wimax saa kannatusta Ruotsin syrjäkylillä’ 
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kemuksia langattomasta tiedonsiirtotekniikasta. Testiverkkoon on kytketty 28 kotitaloutta 
haja-asutusalueilla ja testiverkossa ylletään 8 megabitin sekuntinopeuteen 8 kilometrin päässä 
tukiasemasta. Tämän tekniikan uskotaan olevan ratkaisu syrjäseutujen ongelmiin, sillä Wima-
xilla saadaan laajakaista alueille jonne DSL ei ulotu ja rakennuskustannuksien arvioidaan ole-
van kolmasosa kuituyhteyksien hinnoista.  
 
Suomessa Pohjanmaan PPO Oy11 lähtee kokeilemaan Wimax-tekniikkaa, koska suuri osa 
toimialueesta on haja-asutusaluetta ja tilaajaetäisyydet ovat pitkät. Näillä alueilla laajakaista-
palveluiden toteuttaminen perinteisellä kupariverkkoon perustuvalla ADSL-tekniikalla on 
usein teknisesti haastavaa. Käytännössä Wimax-verkon rakentaminen tarkoittaa sitä, että Yli-
vieskan keskustassa olevaan PPO:n mastoon rakennetaan uusi tukiasema. Järjestelmää pääs-
tään testaamaan kevään 2005 aikana. 
 
Toisaalta kapasiteettitarpeen kasvaessa, tuodaan valokaapelia entistä lähemmäs kotia ja lisäksi 
otetaan käyttöön suuremman kapasiteetin omaavia kuparikaapelien järjestelmiä kuten VDSL, 
kts. kuva 2.2b. Radiotekniikalla toteutettujen laajakaistaliittymien määrän uskotaan pysyvän 
varsin vähäisenä. 
 
Kuva 2.2b: Uusilla DSL-tekniikoilla ja valokaapelilla  lisätään laajakaistan  kattavuutta ja 
kapsiteettia (Lähde: Telenor, Digital Reykjavik, Iceland 30.9.-1.10.2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Hintojen ja kustannusten kehitys 
 
Maailmanlaajuisena käytäntönä laajakaistaoperaattorien piirissä on viime vuosina ollut tuplata 
liittymän kapasiteetti 1-2 kertaa vuodessa ilman lisähintaa12. Myös Suomessa laajakaistaliit-
tymien hintakehitys on ollut voimakkaasti laskeva, kts. kuva 2.3a. Samalla kapasiteetti kasvaa 
ja palvelut lisääntyvät, esimerkkinä Saunalahden13 ADSL2 12/3Mbit/s ja Songin Maxinetti14 

                                                 
11 http://www.ppo.fi/#, tiedote 31.1.2005 
12 The doubling of ADSL speed at no additional cost (Lähde: Terra, Digital Reykjavik, Iceland 30.9.-1.10.2004) 
13 Saunalahti 21.10.2004: ADSL2-liittymä 69 eurolla kuussa. Nykyisiin adsl-yhteyksiin verrattuna nyt Saunalah-
den palveluvalikoimassa oleva adsl2 tehostaa ja parantaa laajakaistapalveluita: muun muassa huippunopeus 
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8/1Mbit/s. Operaattorit uskovat hintojen laskevan edelleen tulevina vuosinakin, kts. taulukot 
2.2b ja 2.2c yllä. 
 
Kuva 2.3b: ADSL-liittymien kuukausihintojen kehitys Suomessa  
(Lähde: LVM:n julkaisu 53/2004) 
 

 
 
Maailmalla uskotaan valokaapelilla toteutettujen laajakaistaliittymien kustannusten laskevan 
kuparilla toteutettujen liittymien tasolle, kun liittymiä otetaan suuremmassa määrin käyttöön 
2004 - 2008, kts. Kuva 2.3c. 
 
Kuva 2.3c: Valokaapelilla toteutettujen laajakaistaliittymien kustannukset putoamassa kupa-
riliittymien tasolle (Lähde: OFS15) 
 

 
 
Toisaalta valokaapelilla toteutetut laajakaistaliittymät edellyttävät mittavia investointeja, jois-
ta itse valokaapeli muodostaa vain pienen osan, kts. kuva 2.3d. 
 

                                                                                                                                                         
tiedonsiirrossa tilaajalle päin voi olla parhaimmillaan 12 megabittiä sekunnissa, Ericsson kertoo. Adsl2+ on 
seuraava askel kohti sitäkin suurempaa nopeutta, enimmillään 24 megabittiä sekunnissa. 
14 Maxinetti laajakaistaliittymä 69 €/kk sisältäen 8 Mb/1 Mb Internet-yhteyden ja TV-liittymän. Puhelinliittymä 
lisäpalveluna hintaan 5 €/kk sisältäen tarvittavan ATA-sovittimen. 
15  ’Verkkoja laskemassa’ 11.-12.3.2004, Kuidun ja kaapelin ominaisuudet, OFS, http://kuuskaista.com/palko/ 
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Kuva 2.3d: Valokaapeli vain pieni osa kokonaiskustannuksista (Lähde: OFS) 
 

 
 
 
USA:n UTOPIA (Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency) –hanketta suunnitel-
taessa on käytetty seuraavia yksikkökustannusarvioita16: 

• Ilmakaapeli pylväineen ja asennuksineen 34 000$/mile = 21$/m 
• Maakaapeli putkituksineen 102 000$/mile = 64$/m 
• Runkokaapeli taajama-alueella kotitaloutta kohti kadunreunaan 1171 USD/HHP 

(Cost/HHP to Curb, HHP = HouseHold Passed) 
• Liitäntä kadunreunasta asiakkaalle 1107 USD/asiakas (Cost/Subsriber from Curb to 

house) 
• Jos joka toinen talous ottaa liittymän, tulee kustannukseksi noin 3000 USD/liittymä 

 
Valokaapelilla toteutettujen laajakaistaliittymien kustannuksista suurin osa tulee kaapelitöistä 
ja päätelaitteista, kun  itse kaapelin hinta on vain 1-2 EUR/m ja muodostaa vain murto-osan 
kokonaiskustannuksista. Kaapelikustannukset riippuvat mm. kaapelityypistä (kuitujen määrä, 
runkorakenne), asennustavasta (putkitukseen, suoraan maahan, ilmaan), liitosten määrästä jne. 
 
Suomessa toteutettujen kyläverkkojen liittymäkohtaiset kustannukset vaihtelevat huomatta-
vasti riippuen mm. laitevalinnoista, maastosta ja liittymätiheydestä. Keskimääräinen hinta on 
2000-3000€/kotitalous17. Pohjanmaalla taloutta kohti tarvitaan keskimäärin lähes 1 km kaape-
lia, joten kustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin Sipoossa, jossa kaapelia tarvitaan 
vain noin 300 metriä taloutta kohti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 http://www.utopianet.org/ 
17 Keski-Pohjanmaan laajakaistastrategia,  
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Kuva 2.3e: Esimerkki kyläverkon kustannusten jakaumasta (Lähde: Kuuskaista, WellPro) 
 

58 %

14 %

14 %

14 %

Maaurakointi Kaapelit
Keskuslaitteet Kotilaitteet

 

 
Avainlukuja eräästä Suomessa toteutetusta kylä-
verkosta: 
  
- valokaapelia 600 m/liittymä 
- valokaapeleissa 4-48 kuitua 
- valokaapeli ja asennukset 5 EUR/m 
- valokaapeli ja asennukset 3000 EUR/liittymä 
- keskus- ja kotipäätelaitteet 1000 EUR/liittymä 

 
Valokaapeliverkkoja suunnitellessa ja rakentaessa tulisi ottaa huomioon, että kyseessä on 
kymmenien vuosien investointi. Suomessa maakaapelille aiheuttaa erityisiä haasteita kivinen 
ja routiva maaperä, mikä täytyy ottaa huomioon sekä kaapelia hankittaessa että asennettaessa. 
Tutkimuksessa tuli esille, että eri seutu- ja kyläverkkojen kaapelit ja asennustavat saattavat 
poiketa merkittävästi toisistaan ja perinteisten operaattorien verkoista, mikä saattaa vaikuttaa 
palvelun luotettavuuteen ja investoinnin käyttöikään. Mikäli näitä seutu- ja kyläverkkoja tul-
laan jatkossa rakentamaan merkittäviä määriä, olisi ehkä harkittava ’rakennemääräysten’ ko-
koamista, jolla taattaisiin, että yhteiskunnan tuella yleisten telepalvelujen käyttöön rakennet-
tavat verkot olisivat asianmukaisia, luotettavia ja investoinnille saataisiin täysimääräinen 
käyttöikä. 
 
 
2.4 Kapasiteetti ja ulottuvuus 
 
Vielä 1990 luvulla ei kuparikaapeleissa uskottu päästävän paljoakaan ISDN:ää suurempiin 
siirto-nopeuksiin eikä myöskään jaettua kapasiteettia tarjoavien tekniikoiden (kaapelimodee-
mi, radiotekniikat) uskottu tuovan laajakaistaa kotiin, joten muodostui käsitys siitä, että laaja-
kaistapalvelut voidaan saada  kotitalouksiin vain valokaapelin avulla. Kuparijohtimia jatku-
vasti tehokkaammin hyödyntävä teknologia kehittyy kuitenkin nopeasti ja suurista markki-
noista johtuen myös hintakehtiys on voimakkaasti laskeva. 
 
Tänään ADSL2 tuo kupariparilla 12 Mbit/s kotiin, ADSL2+ jopa 24Mbit/s noin 1.5km etäi-
syydelle (kts. taulukko 2.2d yllä), joten useimpien kotien laajakaistaksi riittää vaativillekin 
laajakaistapalveluille DSL useaksi vuodeksi eteenpäin. Myös DSL-yhteyksien ulottuvuudet 
ovat kasvaneet teknisen kehityksen myötä. Lähitulevaisuudessa DSL-tekniikalla voidaan tuo-
da kotiin jo kymmeniä Mbit/s, Japanissa on käytössä jo tänään yli 40 Mbit/s ADSL.  
 
DSL-tekniikan ohella myös erilaiset radiotekniikat kehittyvät: ennen WLAN kykeni välittä-
mään 10 Mbit/s, nykyisin 54 Mbit/s. Ensi vuonna uskotaan WiMAXradiotekniikan tulevan 
käyttöön valttinaan suuri kapasiteetti ja ulottuvuus. Valokuitu on nykyään vain yksi monista 
teknisistä vaihtoehdoista kaistanleveyttä runsaasti vaativien laajakaistapalvelujen ulottamisek-
si kotiin. Valokaapelilla kapasiteetti ja ulottuvuus ovat kuitenkin merkittävästi suuremmat, 
kts. Kuva 2.4. 
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Kuva 2.4: Valokaapelilla kapasiteettia ja ulottuvuutta (Lähde: OFS) 
 

 
 
 
2.5 Valokaapeli liityntäverkossa – tekninen toteutus 
 
Kapasiteettitarpeesta ja hintakehityksestä johtuen valokaapeli ulottuu jo lähes kaikkiin puhe-
linkeskuksiin ja keskittimiin ja sitä käytetään yhä enenevässä määrin myös liityntäverkoissa. 
Käytettävissä on kolme perusvaihtoehtoa, joita voidaan soveltaa sen mukaan millainen kapa-
siteettitarve ja nykyinen kaapeliverkko on kyseisellä alueella: 

(i) Valokaapeli viedään katujakamoon, josta kotitalouksiin perinteisessä puhelinkaa-
pelissa suurikapasiteettisella DSL-tekniikalla (ADSL2+, VDSL jne.) 

(ii) Valokaapeli kuhunkin kiinteistöön ja kiinteistön sisällä jakelu esimerkiksi 100 
Mbit/s lähiverkolla tai DSL-tekniikalla 

(iii) Valokaapeli kuhunkin kotitalouteen saakka sekä kerrostaloissa että pientaloissa 
 
Operaattorikyselyn perusteella vaihtoehtoja (i) ja (ii) sovelletaan jo merkittävästi, mutta eräät 
operaattorit soveltavat myös vaihtoehtoa (iii) esimerkiksi toteutettaessa valokaapelilla sekä 
kaapeliTV:n että Internet-tarjonnan.  
 
Kussakin näistä perusvaihtoehdoista valokaapeliosuus voidaan toteuttaa usealla vaihtoehdolla: 

(i) PON = Passive Optical Network = yhdessä kuidussa kymmenien talouksien yhtey-
det, jotka erotetaan lähellä tilaajaa passiivisella optisella haaroittimella (splitter) ti-
laajakuiduille. Tällä ratkaisulla säästetään verkon puoleisen pään siirtolaitekustan-
nuksissa kun yksi lähetin/vastaanotinpari käsittelee 32 tilaajan yhteydet.   

(ii) Tähtiverkko (point-to-point, p2p), jossa keskuksessa tai katujakamossa olevasta 
Ethernet-kytkimestä erillinen kuitu kuhunkin talouteen, kts. esimerkki kuvassa 
2.5a 

 
Operaattorikyselyn perusteella PON-tekniikan käyttö on vielä vähäistä. Yleensä sovelletaan 
tähtirakennetta (point-to-point), jossa yksi kuitupari viedään kuhunkin kiinteistöön/ kotitalou-
teen ja kullakin kuituparilla on erillinen lähetin/vastaanotinpari myös verkon puoleisessa 
päässä. Eräissä verkoissa sovelletaan yhden kuidun tekniikkaa: eri siirtosuunnat eri aallonpi-
tuudella. Kyselyn perusteella saa sen kuvan, että Suomessa perinteiset verkko-operaattorit 
soveltavat kahden kuidun tekniikkaa kun taas kyläverkoissa sovelletaan yhden kuidun tek-
niikkaa.  
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Kuva 2.5a: Tähtiverkko (point-to-point), jossa Ethernet-kytkimestä yksi kuitu kotia kohti (Lähde OFS) 
 

 
Valokaapelin asennukselle on useita vaihtoehtoja: 

(i) ilmakaapelina pylväisiin 
(ii) maan alle suoraan aurattuna 
(iii) maan alle putkituksiin 

Suomessa valokaapelit vedetään kaupunkialueilla putkituksiin ja maaseudulla yleensä aura-
taan tai kaivetaan suoraan maahan. Liityntäverkon kaapeleissa käytetään myös ns. mikroput-
kia, joiden sisään puhalletaan yhden kiinteistön tai kotitalouden joustava kevyesti suojattu 
kaapeli.  
  
Sisäverkko voidaan toteuttaa osittain valokaapelilla ja osittain kuparikaapelilla, mutta kyselyn 
perusteella kuparikaapelia pidetään toistaiseksi kuitukaapelia parempana vaihtoehtona sisä-
verkon toteuttamiseen sekä omakotitaloissa että kerrostaloissa. Yleiskaapelointi CAT5 riittää 
100 Mbit/s ja parannetulla CAT6-kaapeloinnilla 10 Gbps sopeuksiin aina 50 metriin saakka. 
Myös kaapeliTV-verkoissa kuparinen koaksiaalikaapeli palvelee vielä pitkään viimeisellä 100 
metrin osuudella, kun taas runkoverkko tulee muuttumaan kuitupohjaiseksi IP-verkoksi. Kui-
dun tuominen huoneistoihin saakka aiheuttaisi merkittävästi suurempia laiteinvestointeja.  
 
Kyläverkoissa, joissa valokaapeli tuodaan kotiin saakka, kuitupari (tai joissain tapauksissa 
yksi kuitu) liitetään kuitupäätelaitteeseen, jossa on ulostulot esimerkiksi analogiselle puheli-
melle tai faxille sekä useita Ethernet-verkkoliitäntöjä, joihin voidaan liittää tietokoneita, IP-
puhelimia ja set-top-box tai WLAN-tukiasema. Esimerkki kotipäätelaitteesta on kuvassa 2.5d. 
 
Kuva 2.5b: Kotipäätelaite (noin 300 EUR), jossa vasemmalla liitännät 2 analogiselle puhelimelle, 
verkkoyhteys kahdella kuidulla (meno+tulo) ja kolme Ethernet-verkkoliitäntää tietokoneille, IP-
puhelimille ja set-top-boxille, (Lähde: Kuuskaista) 
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3 VALOKAAPELI KOTIEN LAAJAKAISTAYHTEYTENÄ 
 
Valokaapelia tuodaan kapasiteettitarpeen kasvaessa lähemmäksi kotia, enenevässä määrin 
kiinteistöön saakka, mutta viimeiset metrit huoneistoon toteutetaan tavallisesti kuparilla ja 
päätelaiteliitäntä kuparilla tai langattomasti ns. langaton reuna. Korea on edelläkävijä laaja-
kaistapenetraatiossa ja Japanin kanssa samalla tasolla valokaapelin käytössä kotien laajakais-
tayhteyksillä. Vuonna 2004 molemmilla  on 8-9 % kaikista laajakaistaliittymistä toteutettu 
valokaapelilla, mutta valokaapeli ulottuu vain talojakamoon, josta jakelu koteihin on toteutet-
tu kuparikaapelilla.  Japanin ja Korean ansiosta Aasia johtaa valokaapelin käytössä tilaajaver-
kossa, Eurooppa on seuraavana ja Pohjois-Amerikka on merkittävästi jäljessä kolmantena. 
Pohjois-Amerikan uskotaan kuitenkin ohittavan Euroopan parin vuoden sisällä, ainakin osit-
tain syynä lienee USA:ssa toteutettu vuokrausvelvoitteiden keventäminen valokaapelien osal-
ta. 
 
Avoin pääsy (open access) –periaate on ollut esillä monissa maissa, myös Suomessa erityises-
ti kylä- ja seutuverkkojen yhteydessä. Periaate sallisi useiden operaattorien ja palveluntarjo-
ajien kilpailevan asiakkaista tasapuolisesti yhden liityntäverkon kautta, mutta toistaiseksi ei 
ole selkeästi määritelty millä tasolla (esim. kaapeliputkitus, kuitu, aallonpituus, kapasiteetti, 
palvelu) avointa rajapintaa pitäisi tarjota. Toteuttamisen esteenä on myös teknisiä ja hallinnol-
lisia rajoituksia.  Usean TV-ohjelman samanaikainen katselu laajakaistayhteyden kautta edel-
lyttää valokaapelia. Triple-Play (Internet, puhelin, TV-ohjelmat) parantaa liiketoimintaedelly-
tyksiä valokaapelien laajamittaiselle käytölle liityntäverkossa, mutta sen toteuttamisen esteenä 
nähdään tekijänoikeudet ja Must-Carry-velvoite, erityisesti pienissä kyläverkoissa. 
 
Toistaiseksi perinteiset eurooppalaiset teleoperaattorit eivät ole keksineet liiketoimintamallia, 
joka takaisi riittävän kannattavuuden laajamittaisille liityntäverkon valokaapeli-
investoinneille taajamissa tai maaseudulla. Suomessa on toteutettu sekä yhteiskunnan tuella 
että yksityisesti talkootyönä kyläverkkoja, joissa valokaapeli tuodaan maaseudulla omakotita-
loihin. Teleoperaattorit eivät näe tällaisia haja-asutusalueiden investointeja liiketaloudellisesti 
kannattavana ilman tukirahoitusta. Taajamien uudet rakennuskohteet tulee operaattorien mie-
lestä kytkeä valokaapelilla televerkkoon, mutta voidaanko samalla luopua kuparikaapeleista? 
 
 
 
3.1 Kansainväliset kehitystrendit 
 
Viime vuosina on maailmalla alettu ottamaan valokaapelia käyttöön kotitalouksien laajakais-
tayhteyksillä18 erityisesti Japanissa, jossa vuoden 2004 alussa oli miljoona kotitaloutta kytket-
tynä valokaapelilla toteutettuihin liityntäverkkoihin. Japanin merkittävästä panostuksesta joh-
tuen (kts. 3.1.1 alla), Aasia on edellä Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa valokaapelilla toteute-
tuissa laajakaistayhteyksissä: vuonna 2004 (2003) Aasian laajakaistayhteyksistä oli 4.0 (2,3) 
% valokaapelilla kun taas vastaava osuus Euroopassa oli 1.8 (1,7) % ja Pohjois-Amerikassa 
0.8 (0,6) %, kts. kuva 3.1. Amerikan uskotaan aloittavan laajamittaiset valokaapeli-
investoinnit liityntäverkkoon 2005 ja ohittavan Euroopan lähi vuosina. Euroopassa operaatto-
rit eivät ole toistaiseksi lähteneet laajamittaisemmin investoimaan liityntäverkon valokaape-
leihin, kun käytettävissä on kattava valmiiksi asennettu kuparikaapeliverkko, jota voidaan 

                                                 
18 FTTH (Fiber To The Home) lyhennettä käytetään usein myös lyhenteen FTTB (Fiber To The Building 
/Basement) sijaan, mikä saattaa antaa väärän kuvan, että kerrostaloissa myös sisäverkko olisi valokaapelilla  
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hyödyntää kehittyvällä DSL-tekniikalla. Perinteiset operaattorit eivät ole nykyisessä kilpailu-
tilanteessa keksineet liiketoimintamallia, joka riittävästi takaisi laajamittaiset valokaapeli-
investoinnit tilaajaverkkoon. Poikkeuksena eräät uudet operaattorit kuten Bredbandsbolaget 
(B2) Ruotsissa, FastWeb Italiassa ja Telenet Flanders Belgiassa ovat toteuttaneet merkittäviä 
valokaapeliverkkoja. Useimmissa maissa valokaapelikotitaloudet ovat kaupunkien kerrota-
loissa, joissa valokaapeli tuodaan talojakamoon ja sisäverkko toteutetaan 10 tai 100 Mbit/s 
lähiverkolla (LAN).  
 
Kuva 3.1: Laajakaista ja valokaapeli eri maanosissa19 (Lähde: RHK, Corning, Point Topic, 
Render Vanderslice) 
 

 
 
 
3.1.1  Japani 
 
Japanin hallitus on asettanut tavoitteekseen luoda Japanista kehittynein IT-kansakunta  vuo-
den 2005 loppuun mennessä. eJapan-laajakaistaverkon tavoitteena on saavuttaa 90 % Japanin 
noin 45 miljoonasta kotitaloudesta: 

• 10 miljoonaan kotitalouteen 100 Mbit/s (FTTH, mikä on käytännössä FTTB = valo-
kaapeli + kuparinen sisäverkko) 

• 30 miljoonaan kotitalouteen 10 Mbit/s (FTTH, CATV, xDSL) 
 
Hallitus tukee 50 %:iin saakka NTT-puhelinoperaattorin ja kaapeliTV-operaattorien verkko-
investointeja (kaapelit, laitteet ja asennus), jotka liittyvät FTTH- ja hybridi- (kuitu+koaksiaali) 
verkkoihin. NTT:n FTTH-verkko perustuu passiiviseen optiseen verkkoteknologiaan (PON = 
Passive Optical Network) ja kahteen passiiviseen tähtiverkkotopologiaan (passive double star 
topology)20. Laajakaistakayttäjät lataavat ensisijaisesti musiikkia, pelejä, elokuvia ja uutisia. 

                                                 
19 FTTH Conference October 6, 2004, http://www.communitynova.com/Attachments/Corning-6-10-2004-
International-FTTH-Deployments-met-RoAm-sheet.pdf 
20 Tele-dot-ComMike, Galbraith, 1-Apr-2004, 
http://www.asiatele.com/ViewArt.cfm?Artid=23416&catid=5&subcat=40 
Not surprisingly, the biggest player in Japan’s FTTH market is NTT, which is working to counter the heavy 
assault from Yahoo! BB. NTT had been reluctant to move to FTTH given its over-commitment to and over-
investment in ISDN. NTT’s technology is Passive Optical Network deploying passive double star topology. 
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Kesäkuussa 2004 Japanissa oli laajakaistaliittymiä 16.4 miljoonaa, joista DSL:n osuus oli 75 
%, kaapelimodeemin 16,5 % ja valokaapelin (FTTH) 8,5 %21. NTT:n ennusteen mukaan 
FTTH-liittymien määrä ylittää ADSL-liittymien määrän jo vuonna 2006, kts. kuva 3.1.1a. 
InfoCom Reasearchin arvion mukaan ylitys tapahtuu 2007, kun taas Multimedia Research 
arvioi ylityksen tapahtuvan vasta 200822.  
 
Kuva 3.1.1a: Ennuste käyttäjien jakaantumisesta eri tekniikoille 2006 (Lähde: NTT Japan) 
 

 
 
ADSL-liittymiä tulee vielä lisää harvemmin asutuilla alueilla mutta kaupungeissa FTTH-
liittymät ovat korvaamassa ADSL-liittymiä, kts. kuva 3.1.1b. Toisaalta in ’e-Japan Strategy 
II’ heinäkuulta 2003 mainitsee erityisesti radiotekniikan laajakaistaratkaisuksi harvimmin 
asutuilla alueilla, jonne ADSL ei ulotu23.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
USEN, the second player in Japan, topology is active double star and the company uses equipment from Cisco 
Systems and other US manufacturers. At the end of January, USEN had 208,910 contracts and 126,949 actual 
users Currently, the monthly charge for USEN’s BROAD-GATE 01 FTTH service is 3,800 to 4,800 yen (US$35 
to US$45), depending on how many households per building sign up together. 
21 Total Telecom, October 2004, sivu 47, ‘Making Ethernet pay’ 
22 Asian ICT Goldmines Seminar, TEKES/Finpro 26.11.2004, Broadband in Japan - Study for NETS Technol-
ogy Programme 
23 OECD-raportti ‘The Development of Broadband Access in Rural and Remote Areas, 10.5.2004,  
http://www.oecd.org/dataoecd/38/40/31718094.pdf 
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Kuva 3.1.1b: Valokaapeliliittymien (FTTH) osuus kasvaa (Lähde: TEKES, MHPT)) 
 

 
 
Koska Japanin FTTH tarkoittaa itse asiassa valokaapelilla toteutettua kiinteistöliittymätyyp-
pistä ratkaisuja FTTB (Fibre To The Basement) ja FTTP (Fibre To The Premises), joissa ope-
raattori tuo valokaapelin talojakamoon ja viimeiset metrit talon sisällä laajakaistan tilanneille 
jaetaan joko olevalla tai kunnostetulla kupariverkolla, on FTTH-verkon piirissä jo moninker-
tainen määrä kotitalouksia verrattuna palvelun tilanneisiin, kts. kuva 3.1.1c. 
 
Kuva 3.1.1c: Laajakaistasopimukset ja kotitaloudet tekniikoittain (Lähde: NTT Japan) 
 

 
 
Kuvassa 3.1.1d on kuvattu miten valokaapeliliittymä toteutetaan eri tyyppisille asiakkaille 
Japanissa NTT:n verkossa. Vastaavaa periaatetta noudatettaneen myös monisssa muissa mais-
sa. Omakotitaloihin (Family Type) tuodaan 100 Mbit/s kuitupääte kuhunkin talouteen kun 
taas kerrostaloissa (Condominium Type) 100Mbit/s kuitupääte tuodaan kellariin ja sieltä laa-
jakaista jaetaan huoneistoihin  joko kuparisella lähiverkolla 100 Mbit/s, VDSL 50-100 Mbit/s 
tai langattomalla WLAN:lla 46/32 Mbit/s. Yleisimmin käytetään VDSL-tekniikka hyödyntäen 
olevaa puhelinsisäverkkoa. 
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Kuva 3.1.1d: Valokaapeliliittymä eri tyyppisille asiakkaille (Lähde: NTT Japan) 
 

 
 
 
3.1.2  Etelä-Korea  
 
Koreassa on selkeästi OECD-maiden korkein laajakaistapenetraatio, vuoden 2003 lopussa 73 
%:ssa kotitalouksista oli laajakaistaliittymä24. Yhteensä 11 miljoonasta laajakaistaliittymistä 
58 % oli toteutettu DSL-tekniikalla, 34 % kaapelimodeemilla ja 8 % valokaapelin ja lähiver-
kon yhdistelmällä. Vuonna 2003 VDSL-tilaajien kapasiteetti on nostettu 13 Mbit/s:sta 50 
Mbit/s:iin. 
 
Korea on tehnyt vuonna 2001 strategisen suunnitelman ‘Broadband Information Communica-
tion Infrastructure Advancement Plan (2001-2005)’, jossa päätavoitteeksi on asetettu että 90 
% korealaisista on mahdollista saada 20 Mbit/s laajakaistaliittymä vuonna 2007. Taajamissa 
liittymät toteutetaan suurikapasiteettisilla lähiverkoilla, VDSL-tekniikalla ja kaapelimodee-
meilla. Maaseudulla tavoitteeksi on asetettu 1-8 Mbit/s laajakaistayhteydet DSL-tekniikan 
ulottuvuuden puitteissa. 
 
Korean hallitus on antanut huomattavaa taloudellista tukea tietoliikenneverkon kehittämiseen 
1990-luvun puolivälissä tehdyn suunnitelman (Korea Information Infrastructure (KII) action 
plan) pohjalta seuraaviin kohteisiin: 

• 1.5 miljardia USD suoraa valtion rahoitusta maankattavan suurikapasiteettisen runko-
verkon rakentamiseen 

• 1.0 miljardi USD korkotukilainaa liityntäverkon kehittämiseen 
• yli 700 miljoonaa USD tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2003 hallitus allokoi li-

sää 2.9 miljardia USD käytettäväksi laajakaistaverkon tutkimus- ja kehityshankkeisiin 
vuoteen 2007 mennessä. 

 
Helmikuussa 2004 Korean hallitus on ilmoittanut antavansa 60 miljoonan USD tukea laaja-
kaistayhteyksien  toteuttamiseen pienissä yli 50 kotitalouden kylissä. Rahoitustuki on käytet-

                                                 
24 OECD-raportti ‘The Development of Broadband Access in Rural and Remote Areas, 10.5.2004,  
http://www.oecd.org/dataoecd/38/40/31718094.pdf 
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tävissä alle 50 kotitalouden kylissäkin, jos kysyntä on riittävä. Korea Telecom on ilmoittanut 
käyttävänsä tätä rahoitusta 30 miljoonaa USD vuonna 2004.  
 
Korea on äskettäin asettanut uudeksi tavoitteeksi Broadband convergence Network (BcN), 
mikä tarkoittaa 50-100 Mbit/s liittymäkapasiteettia vuoteen 2007 mennessä 5 miljoonaan ja 
2010 mennessä 10 miljoonaan kotiin, kts. kuva 3.1.2a25. Yhteyden päässä olevalla kotitalou-
della tulee olemaan käytettävissään mm. seuraavat palvelut:  

• nettiopetus (online learning) 
• tilausvideot (Video On Demand) 
• sähkölaitteiden valvonta (control over electric appliances) 
• turvajärjestelmät (security/safety ) 

 
Kuva 3.1.2: BcN Roadmap (Lähde: Ministry of Information and Communication Republic of Korea) 
 

 
 
BcN:n toteutuksen yhteydessä valokaapeli ja sen päässä oleva kuparinen lähiverkko (FTTB = 
Fibre To The Basement) tulee suurelta osin korvaamaan DSL-tekniikan. Kaapelimodeemi 
säilyttää asemansa kilpailevana tekniikkana, mutta myös kaapeliTV-verkossa valokaapeli 
tulee lähemmäksi kotia, usein talojakamoon saakka, josta koaksiaalikaapelilla huoneistoihin 
(HFC = Hybrid Fibre Coaxial). 
 
Myös Korean uusi selvitys ’WHITE PAPER INTERNET KOREA 2004’26  vahvistaa, että 
Korea kehittää jatkossakin laajakaistayhteyksiään lähinnä xDSL:n (58%) ja kaapelimodeemin 
(34%) pohjalta samalla kun valokaapeli/LAN (LAN of Apartment, 8 %) kasvattaa osuuttaan. 

                                                 
25 Asian ICT Goldmines Seminar, TEKES/Finpro 26.11.2004, Broadband Internet in Korea 
26 National Computerization Agency,  "White Paper Internet Korea 2004", page 72 Subscriber Network 
http://www.mic.go.kr/eng/res/res_pub_kwp_2004.jsp 
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Toistaiseksi ei näytä olevan merkittäviä suunnitelmia tuoda valokaapelia yksittäisiin kotitalo-
uksiin saakka.   
 
3.1.3 USA 
 
USA:ssa on pyritty vähentämään teleoperaattorien kokemaa sääntelyriskiä, josta esimerkkinä 
helmikuussa 2003 alkanut valokaapelilla rakennettuja tilaajaverkkoja (FTTH, Fiber to The 
Home) koskeva vuokrausvelvoitteiden purku. Sen tuloksena kolme merkittävää paikallisope-
raattoria (SBC, Verizon ja Bell South) julkaisivat keväällä 2003 tiedonannon yhteisistä stan-
dardeista, joita aikovat käyttää valokaapelilla toteutettavien liiytyntäverkkojen (FTTP, Fiber 
To The Premises) toteuttamisessa. Tämä malli vastanne Japanissa jo toteutettua mallia, jossa 
valokaapeli tuodaan kerrostalon kellariin ja jaetaan sieltä kuparisella sisäverkolla. Lokakuussa 
2004 USA:n viestintävirasto FCC  tarkensi lokakuussa 2004 valokaapelisääntelyä27: tuotaessa 
valokaapeli 500 metrin säteelle kiinteistöstä, ei tilaajajohtoon sovelleta enää vastaavia vuok-
rausvelvoitteita kuin perinteisiin tilaajajohtoihin. Verizon aikoo investoida vuonna 2005 
FTTP-hankkeisiin 800 miljoonaa USD, kun taas SBC toteuttaa 4 miljardin dollarin 2005-2007 
Project Light Speed –hankkeen, jolla tuodaan 20-25 Mbit/s 18 miljoonaan kotiin. Myöskään 
SBC ei tuo valokaapelia kotiin vaan tuo joko kiinteistöön (FTTP) tai lähistöllä olevaan sol-
mupisteeseen (FTTN = Fibre to the Node).  Verizonin ja SBC:n johdolla USA:n uskotaan 
kirivän Euroopan edelle valokaapelein käytössä liityntäverkossa vuosina 2005-2006. 
 
Teleoperaattorien valokaapelihankkeiden lisäksi USA:ssa on myös joitain kunnallisia valo-
kaapelihankkeita, joista tunnetuin lienee  UTOPIA-hanke28 (Utah Telecommunication Open 
Infrastructure Agency). Kesällä 2004 UTOPIA sai järjestettyä  $85 miljoonan rahoituksen 
ensimmäiselle vaiheelle, jolla FTTP-valokaapeliverkko ulotetaan yli 50,000 kiinteistöön kuu-
dessa kaupungissa Salt Lake Countyssa (Murray, West Valley and Midvale) and Utah Coun-
tyssa (Orem, Payson and Lindon). UTOPIA on 14 Utahin kaupungin konsortio, joka rakentaa 
ja operoi valokaapeliverkkoa kattaen alueen kaikki yritykset ja kotitaloudet (noin 140,000). 
Operointi tapahtuu tukkumyyntitasolla ja se tukee avointa pääsyä (open access) ja kilpailua 
kaikissa telepalveluissa. Hankeen kustannuksia on analysoitu kappaleessa 2.5. 
 
USA:ssa kuten monissa muissakin maissa on ollut esillä palveluntarjoajien avoin pääsy (open 
access) laajakaistaverkkoihin. Verkkojen avoimuutta on analysoitu kappaleessa 3.6. 
 
3.1.4 Hollanti 
 
Hollannin Nuenen-kaupungissa lähellä Eindhovenia on rakennettu valokaapeliverkko, joka 
kattoi vuoden 2004  lopussa 7500 kotia. Kapasiteettina tarjotaan alkuvaiheessa 10 Mbit/s ja 
myöhemmin tarpeen kasvaessa voidaan tarjota 100 Mbit/s29. Verkon omistaa ja sitä operoi 
’Ons Net’, joka on saanut valtion tukea 800 EUR/liittymä, mikä on vähemmän kuin puolet 
liittymän investointikustannuksista. Liittymän kustannuksista noin 40 % tulee kaapelista ja 
laitteista ja noin 60% kaivuu- ja asennustöistä. Peruspalveluina tarjotaan radio & TV, puhelin 
ja nopea Internet (= Triple-Play).  
 

                                                 
27 Total Telecom 1/2005, Next Gen Regulator, sivu 16 
28 http://www.utopianet.org/ 
29 http://www.emtelle.com/extra/Emtelle/NewsArticle_pdf_files/Nuenen-ref_case_0511.pdf,  The Broadband 
community of the future becomes a reality with the help of Emtelle 
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Suunnitteilla on myös muita valokaapelihankkeita mm. Amsterdamin puolittain kaupungin 
omistama Citynet30. Citynet Fiber Amsterdam tulee omistamaan passiivisen valokaapelilla 
toteutetun liityntäverkon kattaen 450 000 kotia vuonna 2010. Kaupunki uskoo 53 % asukkais-
ta olevan valmiita maksamaan liittymästä 50 EUR kuukaudessa. 
 
Vastaavia kuntien rahoittamia verkkohankkeita on Hollannissa useita ja tavalliset verkko-
operaattorit ovat vieneet kymmenen hanketta Euroopan komissioon valittaen, että niihin liit-
tyy laitonta valtion tukea. Euroopan komissio tutkii asiaa ja päätöksestä riippuen kunnat jou-
tuvat perimään rahoitusosuutensa takaisin31. 
 
3.1.5 Ranska 
 
Pau-kaupunki (160 000 asukasta, 60 000 kotia, 11 000 yritystä) on rakentamassa kunnallista 
valokaapeliverkkoa tavoitteena kytkeä 80 % kotitalouksista ja 100 % yrityksistä vuoteen 2007 
mennessä32. Palveluina tulee olemaan Internet,  puhelin, tilausvideot ja TV-ohjelmat, siis ns. 
Triple-Play. Liittymän kapasiteetti on 100Mbit/s ja kuukausimaksu 30 EUR/kk. 
 
3.1.6 Ruotsi33  

 
Mälarenergi Stadsnät 

• 3000 omakotitaloon valokaapeli  (FTTH, Fibre to The Home) 2004 
• 30.000 kotitaloutta kerrostaloissa kytketään lähiverkolla 2004 
• 15 000 km valokaapelia 

 
Sollentuna Energi 

• Syyskuussa 2004 valokaapelilla oli kytkettynä kerrostaloja, joissa yhteensä 12000 
huoneistoa ja lisäksi 2300 omakotitaloa  

• palveluina Internet, puhelin, tilausvideot, IP-TV = Triple-Play 
 
Vällingby 

• Senska Bostäder (SB) omistaa valokaapeliverkon, jonka piirissä 4700 kotitaloutta 
• käyttö- ja kunnosapitovastuu TeliaSoneralla 
• muut palveluntarjoajat voivat myydä palvelujaan verkossa oleville kotitalouksille 

maksamalla SB:lle korvauksen verkon käytöstä 
 
 
3.2 Suomen telealan toimijoiden näkemyksiä 
 
Tätä tutkimusta varten tehtiin alan toimijoiden haastatteluja ja kirjallinen kysely. Tulosten 
mukaan valokaapelia kotiin edellyttää erityisesti TV-ohjelmien jakelu laajakaistan kautta ns. 
IP-TV, varsinkin kun halutaan useampi TV-kanava samanaikaisesti. Seuraavaksi tärkeimpinä 
valokaapelia edellyttävinä palveluina nähdään tilausvideot, työkäyttö ja äänitteiden lataus. 
                                                 
30 www.citynet.nl, FTTH public-private partnership 
31 Total Telecom, January 2005, sivu 12 
32 http://eco.agglo-pau.fr/Initiatives/PBC/presentation/presentation3.htm 
     Total Telecom, October 2004, ‘Making Ethernet pay’ sivulla 47 
33 MälarEnergi, Digital Reykjavik, Iceland, 30.9.-1.10.2004 
(http://www.digitalreykjavik.is/Home/2004Presentations/) 
    Total Telecom, October 2004, ‘Making Ethernet pay’ sivulla 47 
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Valokaapeli-investointia ei uskota saatavan riittävän kannattavaksi, ellei tarjottavien palvelu-
jen joukkoon saada TV-ohjelmia. Tavoitteena nähdään ns. Triple-Play, mikä tarkoittaa että 
saman laajakaistayhteyden kautta tarjotaan Internet, puhelin ja TV. Esimerkkinä tästä on Ma-
xinetti, jonka ADSL2-laajakaistaliittymiin sisältyy Internetin ohella TV-ohjelmapaketti ja 
lisämaksuja vastaan asiakas saa puhelinliittymän ja laajennetun TV-paketin. Nykyinen 
ADSL-tekniikka rajoittaa TV-ohjelmien vastaanoton yhteen TV-kanavaan kerrallaan, mutta 
kehittyvien kompressio- ja ADSL-tekniikoiden uskotaan mahdollistavan useampia samanai-
kaisia TV-kanavia.   
 
Laajakaistaliittymien kautta tapahtuvan TV-ohjelmien jakelun suurimpina esteinä alan toimi-
jat näkevät kapasiteetin, tekijänoikeudet ja Must-Carry-velvoitteen. Perinteiset operaattorit 
näkevät suurimpana haasteena kapasiteetin kun taas valokaapelilla ja uusimmilla DSL-
tekniikoilla toimivat operaattorit näkevät kapasiteettia suurempana haasteena tekijänoikeudet 
ja Must-Carry-velvoitteen.kts. lainaus 3.2. 
 
Lainaus 3.2a: Haasteet TV-ohjelmien jakelussa laajakaistaliittymän kautta 
 

 
Valokaapelin etuina kotitalouksien laajakaistayhteyksillä alan toimijat näkevät ensisijaisesti 
valokaapelin tarjoaman kapasiteetin, seuraavina ovat edullisuus, symmetrisyys, tulevaisuus-
varmuus sekä palveluiden yhteiskäyttö ja laatu. 
 
Teleoperaattorit ja myös laitetoimittajat uskovat, ettei valokaapeli sovellu hyvin kotitalouksiin 
saakka vietäväksi vaan viimeiset metrit kannattaa jatkossakin viedä kuparilla (kerrostaloissa) 
tai langattomalla tekniikalla (maaseudulla). Haja-asutusalueilla ei ole järkevää haaroittaa va-
lokaapeleita vaan esimerkiksi langattomat tekniikat täydentävät valokaapeliverkkoa. Kerrosta-
lojen sisäverkoissa kuparikaapeleiden asentaminen on merkittävästi helpompaa kuin kuitu-
kaapeleiden (taivutukset, liitokset). Lisäksi päätelaitesovitukset ovat toistaiseksi edullisempia 
kuparikaapeliin kuin valokaapeliin. 
 
Uusrakennuskohteiden osalta alan toimijat olivat varsin yksimielisiä, että ne liitetään valokaa-
pelilla televerkkoon, kun taas sisäverkoissa uskotaan olevan kustannustehokkaampaa käyttää 
toistaiseksi kuparikaapelointia, kts. lainaus 3.2 alla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erään kyläverkon kannanotto: 
Must-Carry velvollisuus kasvattaa taloudellisesti kannattavaan toimintaan vaadittavaa asiakasmäärää ja nostaa 
yleisesti kustannuksia. Broadcast-sisällön jakelu verkossa taloudellisesti järkevää ainoastaan, mikäli jakelusta 
aiheutuvat kustannukset pienempiä kuin sisällön suora vastaanotto. Ei olemassa olevia palveluntarjoajia, 
kaikki asiat järjestettävä ja neuvoteltava itse, tekijänoikeuksia myöten. Tilausvideo- ja muiden (vuorovaikut-
teisten ) palveluiden heikko saatavuus. 
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Lainaus 3.2b: Alan toimijoiden näkemyksiä valokaapelista uusrakennuskohteissa 
 
Uusrakennuskohteet yhdistettävä valokaapelilla 
televerkkoon? 

Uusrakennuskohteissa varustettava 
asunnot valokaapelilla? 

Kyllä. Samanaikaisesti tulisi regulaatiota ja televerkon 
säännöksiä kehittää siihen suuntaan, että HMV-operaattorin 
ei tarvitsisi vetää samanaikaisesti kuparia (esim. puhelin-
verkon säännökset) 

Ei välttämättä. Ethernet riittää hyvin yhden 
kotitalouden kaistantarpeeseen. Kuitu ainoas-
taan siinä tapauksessa, jos kuitu on edullisempi 
kuin kupari. 

Kyllä. Ainakin tulisi huomioida kuidutuksen mahdol-
lisuus putkituksissa ja perusrakenteissa. 

Kyllä, jos se on kustannustehokkain ratkaisu. Sisäverkko ei tarvitse välttämättä olla kuitua. 
vrt Cat 6 

Kyllä. Ei, kiinteistöjen sisäverkoissa päästään nykyi-
sillä tekniikoilla (kuparissa) 1Gbit/s nopeuksiin 
asti 

Kyllä. Ei välttämättä, mutta ei haittaa. 
Kyllä. Rakennuskustannukset samat. Kunnollisen yhteyden 
poisjättäminen on suuri virhe pyrittäessä nostamaan suoma-
laisten tehokkuutta. 

Kyllä, mikäli etäisyydet yli 100 m talojakamos-
ta asuntoihin. Muissa tapaukissa CAT7 kaape-
lointi. 

 
Alan toimijoilta kysyttiin näkemyksiä laajakaistaliittymien kehityksestä lähivuosina, kts, yh-
teenveto taulukossa 3.2. Eräät toimijat uskovat ADSL-liittymien voimakkaaseen kasvuun 
enustekauden lop-puun saakka, kun taas toiset uskovat valokaapelin ottavan merkittävän osan 
laajakaistamarkkinoista jo vuoteen 2008 mennessä. Joka tapauksessa valokaapeli näyttäisi 
ohittavan kaapelimodeemin ja ottavan toisen paikan ADSL:n  jälkeen vuoteen 2008 mennes-
sä, mikä ei vastaa Japanissa tapahtuvaa kehitystä missä valokaapeli näyttää nopeasti syövän 
ADSL:n markkinoilta, kaapelimodeemin säilyttäessä asemansa. 
 
Taulukko 3.2: Alan toimijoiden näkemyksiä liittymämäärien kehityksestä 2004-2008 
 
Tekniikka 2004 2005 2006 2007 2008 
ADSL 350 000 – 

650 000 
450 000 – 
1 000 000 

500 000 – 
1 100 000 

600 000 – 
1 400 000 

600 000 – 
1 600 000 

Kaapelimodeemi 54 000 – 
100 000 

81 000 – 
125 000 

90 000 – 
150 000 

80 000 – 
200 000 

80 000 – 
300 000 

Valokaapeli 5 000 10 000 – 
50 000 

25 000 – 
100 000 

50 000 – 
300 000 

150 000 – 
500 000 

 
 
3.3 Operaattorien valokaapelit kotiin 
 
Suomen teleoperaattorit vetävät kaupungeissa uusiin rakennuskohteisiin valokaapeleita ja 
kysynnän kasvaessa myös vanhoihin kerrostaloihin. Tyypillisesti valokaapeli tuodaan taloja-
kamoon, josta yhteydet jatketaan koteihin kuparikaapeleissa käyttäen lähiverkko- tai DSL-
tekniikkaa, sisäverkkokaapelointina Cat5 tai Cat6. Kyselyn perusteella uskotaan teleoperaat-
torien valokaapeleilla liitetyissä taloyhtiöissä olevan jo yli 20000 kotiliittymää ja vuoden 
2005 lopussa määrän uskotaan kasvan noin noin 30 000:een. Joissain tapauksissa valokaapeli 



 
 

 

27

tuodaan katujakamoon, josta jatketaan DSL-tekniikalla koteihin, mutta määristä ei ole arvioi-
ta. 
 
Vaasan Lääinin Puhelin (VLP) on aloittanut mittavan televerkon uudistamisprojektin, jossa 
perinteinen puhelinverkko ja kaapeli-tv-verkko korvataan uudella Citynet-verkolla Vaasan 
keskustassa34. Citynet-verkko on keskustan alueen kattava kuituverkko, joka mahdollistaa 
tulevaisuuden yhä suurempaa tiedonsiirtokapasiteettia vaativat palvelut. Tänä päivänä kuitu-
verkon ominaisuuksia hyödynnetään yhä useammin nopeisiin Internet-yhteyksiin.  
 
Lainaus 3.3: Ote Vaasan Läänin Puhelin Oy:n tiedotteesta marraskuussa 2004 
(www.finnet.fi) 
 

"Televerkon modernisointiin VLP:llä ryhdyttiin alunperin kaapeli-tv-verkon uudistamistarpeen takia", kertoo 
toimistopäällikkö Jari Nikko VLP:n Vaasan verkkotoimistosta. "Kaapeli-tv-verkko erityisesti Vaasan keskus-
tan alueella on jo vanha eikä useissa kiinteistöissä vastaa television digitalisoinnin tulevaisuuden tarpeita. 
Uudistuksessa verkon taajuutta nostetaan vähintään 606 MHz:iin, jolloin verkon tiedonsiirtokyky ei aseta 
rajoituksia uusille palveluille."  
 
Citynet-verkko Vaasan keskustan alueella toteutetaan siten, että VLP tuo kuidun kaikkien kiinteistöjen taloja-
kamoihin. "Näin talojakamosta asiakkaalle kulkevan kuparikaapelin pituus jää useimmissa tapauksissa enää 
muutamasta metristä korkeintaan sataan metriin. Koska perinteisen kuparijohdon tiedonsiirtonopeus riippuu 
suoraan johdon pituudesta, paranevat verkon kapasiteetti ja asiakkaiden laajakaistayhteyksien todelliset no-
peudet huomattavasti", valaisee Nikko. Kiinteistöillä on mahdollisuus rakennuttaa myös talon sisäinen verkko 
kokonaan valokuidusta, jotkut kiinteistöt ovat jo vetäneetkin kuitukaapelin kaikkiin huoneistoihin.  
Nikon arvion mukaan Citynet-kuituverkko kattaa tulevan talven aikana jo 25 korttelin kiinteistöt, jolloin ver-
kon laajuus on noin puolet suunnitellusta. Verkko valmistuu keväällä 2006 ja kattaa silloin noin 50 korttelia. 
Asuntoja Citynet-verkon piirissä tulee olemaan lähes 10 000.  
 

 
Operaattorit näkevät, että on kustannustehokkaampaa tuoda mahdollisimman suurelle määräl-
le asiakkaista nykyisiä palveluja ja muuta verkkoa vastaava laajakaista DSL-tekniikalla kuin 
käyttää saama investointibudjetti pienen tilaajamäärän kattaviin valokaapeleihin. Sitä mukaa 
kuin kapasiteettitarve kasvaa, operaattorit tuovat valokaapeleita lähemmäksi tilaajia. 
 
 
3.4 Maakuntien seutu- ja kyläverkot 
 
3.4.1 Yleistä seutu- ja kyläverkoista 
 
Maakuntien seutu- ja kyläverkkojen yhteistyöelimenä toimii Suomen Seutuverkot ry35. Vuon-
na 2002 Seutukunnat olivat toteuttaneet omilla valokaapeleilla vain kaksi seutuverkkoa (Poh-
joinen Keski-Suomi ja Kaustinen) ja kaksi muuta oli suunnitteilla (Kuusiokunnat ja Seinänaa-
purit), kun taas muut seutuverkot pohjautuivat teleoperaattoreilta vuokrattaviin yhteyksiin36. 
Seinänaapurikuntien kylien valokaapelihankkeeseen lienee saatu mallia Ruotsin Västerbot-
tenista, jossa paikalliset kylät rakentavat talkootyönä valtion tuella omia valokaapeliverkko-
jaan. Vuonna 2002 käytössä, rakenteilla tai suunnitteilla olleet seutuverkot on esitetty LIIT-
TEESSÄ 2 ja eräiden seutuverkkojen nykytila taulukossa 3.4.1a. Tässä tutkimuksessa on tar-

                                                 
34 http://www.finnet.fi/uutiset/index.asp?sivu=skriptit/content/content.asp?id=576&alue=etusivu 
35 http://www.seutuverkot.net  
36 LVM:n julkaisu 20/2003, Valokaapeli Suomen runko- ja alueverkoissa 2002 
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kasteltu miten yhteiskunnan rahoituksella toteutetuille valokaapeliverkoille asetetut tavoitteet 
ovat toteutuneet. 
 
 
Seutuverkoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä joko  

(i) kuntia ja kuntien toimipisteitä ja taajamia yhdistävää verkkoa, joka on toteutettu 
kuntien tai kuntayhtymien37 omalla valokaapeliverkolla (esimerkkinä Kuusiokun-
tien 6net-runkoverkko38 on kuntien omistama valokaapeliverkko), tai  

(ii) (ii) joka on toteutettu vuokraamalla vastaavat yhteydet paikallisilta verkko-
operaattoreilta (esimerkkinä Pohjois-Karjalan maakuntaverkko). 

 
Kyläverkoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä loppukäyttäjille suunnattua viimeisen kilometrin 
ratkaisua, esimerkkinä Kuusiokuntien kyläverkot, jotka omistaa Verkko-osuuskunta Kuus-
kaista39. Kuuskaistan kyläverkkoja yhdistää edellä mainittu seutuverkko 6net. Kaaviokuva 
tyypillisestä seutu- kyläverkkojen rakenteesta on esitetty kuvassa 3.4.1.  
 
Kuva 3.4.1: Kyläverkoista seutuverkkoon (Lähde: Ulf Grindgärds, Tietoliikenne 2004, 
16.9.2004) 
 
  

Open Access - periaate 
Seutu- ja kyläverkkojen muo-
dostamissa monipalveluverkois-
sa pyritään Open Access –
periaatteeseen (avoin pääsy) 
niin, että kaikilla palveluntarjo-
ajilla ja operaattoreilla on sa-
manlaiset mahdollisuudet käyt-
tää verkkoa siirtotienä loppu-
asiakkaalle saakka. Verkon-
omistajan roolina on hakea pal-
veluntarjoajia ja luoda ainoas-
taan rajapinta, jonka kautta ope-
raattori tai joku muu palvelun-
tarjoaja voi saada välitetyksi 
palvelunsa loppuasiakkailleen.  
 

 

                                                 
37 Tulevaisuudenvarma, laajakaistainfrastruktuuri, miten?, Tietoliikenne 2004, 16.09.2004, Ulf Grindgärds 
38 http://www.6net.fi/ 
39 http://www.kuuskaista.com 
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Taulukko 3.4.1a: Toteutetut tai rakenteilla olevat seutuverkot, joissa kunnat investoineet valokaape-
leihin (Lähde: LVM:n julkaisu 20/2003, nykytilanne netistä ja kyselyillä)  
 

Seutuverkko/ 
toteutusvuosi 

Kunnat Rahoitus Valokaapeli  Tilanne 2004 Lisätiedot 

Kaustisen 
Seutukunta 
2000 

Halsua, Kaustinen, 
Lestijärvi, Perho, 
Toholapmpi, Ullava, 
Veteli 

Valokaapeli 
kunnat 25% ja 
EU 75%, 
 

250 km 
 

Verkko käytössä, 
VoIP-puhelut kunnissa 
WLAN muualla paitsi 
Ullavassa, 30e/kk 

www.kase.fi 
http://voip. 
kase.fi/ 

Pohjoinen 
Keski-Suomi 
2000 

Kannonkoski, Karstu-
la, Kinnula, Kivijärvi, 
Kyyjärvi, Pihtipudas, 
Pylkönmäki, Saarijär-
vi, Viitasaari 

1.8M€, josta 
kunnat 20%, 
TE-keskus 
80% 

340 km 
 

Omistavatko kunnat 
edelleen verkon? 
Pohjanmaan Puhelin 
PPO vastannut ylläpi-
dosta 2002 alkaen? 

www.aloha. 
fi 

Kuusiokunnat 
6net 
2002-2004 

Alavus, Kuortane, 
Lehtimäki, Soini, 
Töysä, Ähtäri 

1.7M€, josta 
kunnat 50%, 
EU + valtio 
50% 

280 km  
 
2*1 Gbit/s 

Mittavat kyläverkot 
rakenteilla, kts. tauluk-
ko 3.4.1b 

kuusiokun-
nat.fi 
 

Seinänaapuri-
kunnat40 
rakenteilla 
2002–2003 

Ilmajoki, Jalasjärvi, 
Kurikka,Nurmo, Perä-
seinäjoki 
Seinäjoki ja 
Ylistaro  

Oma 25%, 
kunta 30%, 
TE-keskus, 
ALMA 45%  

Valokaapeli 
515 km, josta 
kuntien välinen 
212 km 

5–100 Mbit/s Internet 
joka kotiin 1000€ + 
35€/kk 

www.hubnet
.fi/seutuverk
ko 
 

 
Kyläverkkojen kustannukset riippuvat mm. laitevalinnoista, maastosta ja liittymätiheydestä. 
Arvioidaan, että talojen keskimääräisen etäisyyden ollessa 800 - 1000 m (Kuuskaistan I-
vaihe) verkon toteuttaminen ei ole kannattavaa ilman tukirahoitusta, kun taas 300 m etäisyys 
(Siuntio) mahdollistaa jo liiketoiminnallisen kannattavuuden. Keskimääräinen investointikus-
tannus kyläverkoissa on 2000 - 3000 €/kotitalous. Tämän ohella tarvitaan talkootyötä, kunta-
rahoitusta ja ohjelmarahoitusta41.   
 
Yleispiirteenä kyläverkoille on, että tilaajilla on liittymissä kapasiteettia 10 - 100 Mbit/s mutta 
lähes kaikki palvelut on haettava kylä- ja seutuverkon ulkopuolelta yleisestä Internetistä var-
sin rajoitetun yhteisen kaistan kautta, yleensä 10 - 20 Mbit/s. Internet-kaistaa hankkiessaan 
kyäverkot säästävät kustannuksissa vastaavalla tavalla kuin asunto-osakeyhtiöt kiinteistöliit-
tymissään. Kyläverkot kuten taloyhtiötkin joutuvat harkitsemaan aika ajoin kasvattaako Inter-
net-kaistaa vai rajoittaako liittymäkohtaista kaistaa. Toisaalta vaikka kyläverkkojen Internet-
kaista kasvatettaisiin merkittävästi suuremmaksi, ei se välttämättä näy kovin merkittävästi 
käyttäjälle, sillä kyläverkko ja sen Internet-kaista ovat vain pieni osa Internetiä. Tätä tilannetta 
on osuvasti verrattu42 siihen, että kaupungista toiseen rakennetaan moottoritie jolla voi ajaa 
200km/h. Tämä ei tarkoita sitä että kaupungista pääsisi minne tahansa maailmassa koko mat-
kan tällä nopeudella. Yhteenveto merkittävimmistä kyläverkoista on taulukossa 3.4.1. 

                                                 
40 Uudentyyppinen seutuverkkomalli, jossa kylien asukkaat talkootyönä rakentavat valokaapeliverkkoa, esimer-
kiksi Hakuni Kurikassa ja Kitinoja Ylistarossa. Muita mukana olevia kuntia ovat Ilmajoki, Nurmo, Seinäjoki, 
Peräseinäjoki ja Jalasjärvi. 
41 Keski-Pohjanmaan laajakaistastrategia,  
42 Helsingin Sanomat, Yleisön osasto, 6.2.2005, Jukka K. Korpela, Espoo 
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Kyläverkko Liittymiä Valokaapeli Asiakashinnat Palvelut Kapasiteetti 
 valokaapeli muu 

tekn. 
km km/

liit-
ty-
mä 

Investointi EUR 
 

EUR/kk Tänään Suunnitteilla Mbit/s 

Verkko-osuuskunta 
Kuuskaista: 
Alavus, Kuortane, 
Lehtimäki, Soini, 
Töysä ja Ähtäri 
(kts. 3.4.2) 

2004: 
500 kotital. 
2005: +700 
kotitaloutta 
2006: + 500 
kotitaloutta 

- 2004: 
500 km 
2005: 
+700 km 
2006: 
+500 km 

1 
km 

yksit.25% 
I-vaiheessa 
TE + kunnat 
75% 
II-vaiheessa 
lainaa 75% 

1100 40  
+ ISP 11 

Internet, 
VoIP-puhelut 
(tulossa: TV-
pilotti) 

terveydenhoito, vanhusten tukipal-
velut, kuntien palvelut, valvonta-
palvelut, tilausvideot "VoD", 
digiradio, kuvapuhelin & vi-
deoneuvottelu, verkkopelit, yritys-
ten toimipisteet & etätyö, etäopis-
kelu 

koti: 10Mbits/s 
Internet VLP: 
2*10 Mbit/s 
 

Närpiön Dynamo-
Net 

40 kotital. 
(2005: 80) 

langaton: 
ei tietoa 
määristä 

ei tietoa ei 
tie-
toa 

ei tietoa 395 
1.3.05: 395 

0.5M 34 
1M 44 
2M 54 

Internet TV,  VoIP , Video on demand,  
Musik  

koti 0.5-2Mbit/s 
Internet: ei tietoa 

Kaustisen seutuk.  
WLAN 
Halsua, Kaustinen, 
Lestijärvi, Perho, 
Toholampi, Veteli 

- 67 koti- 
taloutta, 
6 yritystä 

270 
ATM 
155 
Mbit/s 

ei 
tie-
toa 

ei tietoa 50 
+ WLAN 

30 Internet, oppilai-
tokset, kuntien 
yksiköt  

Ei tietoa Ei tietoa 

Liedes-Meriläinen 
kyläverkko 

20 kotital. - 10 km 0.5
km 

60 000 €  kotit. 50 
yrit. 100 

Internet, 
VoIP-puhelut 

Ei tietoa Ei tietoa 

Gumbo Infra Oy 
Gumbostrand 
Sipoo 
(kts. 3.5) 

70 kotital. - 15 km 0,2
km 

0,2M€ 300 50  
+ sähkö-
posti ja 
kotisivut 

Internet valvontakamerat, 
Ruotsin TV 

koti: 100Mbit/s 
Internet BT: 
5 Mbit/s ulkom.  
10Mbit/s kotim. 

Taulukko 3.4.1: Esimerkkejä kyläverkoista sekä niiden hinnoista ja palveluista 
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3.4.2  Verkko-osuuskunta Kuuskaista43  
 
Kuusiokuntien kunnat rakensivat Kuusiokuntien seutuverkon (6netplus) ja kyläverkkohanket-
ta varten perustettu verkko-osuuskunta Kuuskaista ryhtyi rakentamaan seutukunnallista valo-
kuituverkkoa kylille yhteistyössä kyläohjelman ja kehittämisyhdistyksen kanssa44. 
Nämä seutu- ja kyläverkkohankkeet sisältävät 

• Kuusi kuntaa yhdistävä, valokuituverkolle perustuva infrastruktuuri ja monipalvelu-
verkko 

• Cisco-kytkimet 
• Palomuurit ja VPN-palvelut 
• Cisco Call Manager – VoIP puhelinjärjestelmä 
• Valokaapelilla toteutetut kyläverkot 

Kustannusarvioltaan hankkeet ovat yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa, josta 45 % rahoitettu 
EU:n aluekehitysvaroista, 40 % kunnilta ja 15 % kotitalouksilta. 
 
Verkko-osuuskunta Kuuskaistan rakenteilla oleva monipalveluverkko tullaan toteuttamaan 
kolmessa vaiheessa45. I-vaiheeseen kuuluvissa kaikissa eKylve-kylissä (Alavudella Sydän-
maa, Seinäjärvi, Sulkavankylä ja Kontiainen, Kuortaneella Ruona, Lehtimäellä Rannankylä, 
Soinissa Hautakylä ja Kukonkylä, Töysässä Hakojärvi ja Ähtärissä Alastaipale, Peränne ja 
Vääräkoski) maanrakennustyöt olivat valmiina 31.8.2004. Verkkoa on otettu käyttöön sitä 
mukaa kuin kotipäätelaitteita on saatu asennettua. Kustannukset ovat olleet keskimäärin 4800 
EUR/liittymä. 
 
II-vaihe on aloitettu Töysässä maarakennustöillä ja se tulee kattamaan 38 kylää. Tämän oh-
jelman mukaan Verkko-osuuskunta rakensi kyläverkkoja valokaapelilla vuonna 2004 noin 
500km ja suunnitelmissa on rakentaa vuosina 2005 - 2006 noin 700 + 500 km. Kotitalouksia 
kytketään keskimäärin yksi jokaista kaapelikilometriä kohti. Kyläverkkojen osalta ensimmäi-
sen vaiheen rahoituksesta tuli 75 % yhteiskunnalta (TE-keskus 45 % ja kunnat 30 %) kun taas 
seuraavissa vaiheissa yhteiskunnan osuus joudutaan korvaamaan lainarahoituksella verkkoon 
liittyvien kotitalouksien maksaessa 25 % investoinneista. 
 
 
3.4.3  Liedeksen-Meriläisen kyläverkko 
 
Kaustisen seutukunnassa on toiminnassa Liedes-Meriläisen kyläverkko, joka rakennettiin 
2003 ja Patanan kyläverkko 2004. Liedes-Merilainen kyläverkon hankehakemuksen tekemi-
sessä avusti Kaustisen Seutukunnan Kumppanuushanke. Halsuan kunnanhallitus teki rahoi-
tushakemuksesta myönteisen päätöksen ja hakemus jätettiin syyskuussa 2002 Pohjanmaan 
TE-keskukselle. Hakemuksessa 20 liittymän hankkijaa allekirjoitti sitoumuksen yksityisestä 
rahoitusosuudesta. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen TE-keskukselta 18.12.2002 ja oli 
samalla Suomen ensimmäinen rahoituspäätöksen saanut kyläverkko, joka on toteutettu valo-
kuitutekniikalla. Hankkeen kustannukset on eritelty Taulukossa 3.4.346. 
 
                                                 
43 http://www.kuuskaista.com/verkko.html 
44 http://www.6net.fi/pressroom/case_kuusiokunnat.pdf 
45 http://kuuskaista.com/toteutusvaiheet/,  
    http://www.communitynova.com/Attachments/5._SCIN_Presentation_Ulf_Grindgars_Finland.ppt 
46 http://www.kpkylat.fi/kylasivut/halsua/Liedes/kylaverkko.html 
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Taulukko 3.4.3: Liedeksen-Meriläisen kyläverkon rahoitus (verkossa 20 kotitaloutta)  
 
Rahoittaja EUR ilman ALV 
EU/EMOTOR 22 575 
Valtio 13 545 
Halsuan kunta 9 030 
Yksityinen rahoitus 12 050 
Talkootyö 3 000 
Rahoitus yhteensä 60 200 

  
 
3.4.4 Pohjoisen Keski-Suomen seutuverkko 

 
Verkko on toteutettu 2000 yhdeksän kunnan alueella: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivi-
järvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, Viitasaari. Hankkeen kokonaiskustannus 
oli 1.8M€, josta kunnat maksoivat 20% ja TE-keskus 80%. Valokaapelia vedettiin 340 km ja 
ylläpito annettiin Pohjanmaan Puhelin PPO vuodesta 2002 alkaen. Verkon nykyisestä omis-
tusrakenteesta, käytöstä ja palveluista ei tätä raporttia tehdessä ollut luotettavaa tietoa käytet-
tävissä. 
 
 
3.4.5 Seinänaapurikuntien kyläverkot 
 
Verkkoja alettiin suunnitella vuonna 200247 uudentyyppisellä seutuverkkomallilla, jossa kyli-
en asukkaat talkootyönä rakensivat valo-kaapeliverkkoa. Suunnitteluhanke saatiin päätökseen 
31.12.200348, esimerkkinä Hakunin kylä Kurikassa49 ja Kitinojan kylä Ylistarossa50. Muita 
mukana olevia kuntia ovat Ilmajoki, Nurmo, Seinäjoki, Peräseinäjoki ja Jalasjärvi. Valokaa-
peliverkon pituudeksi on suunniteltu 515 km, josta kuntien välinen 212 km. Rahoitukseksi on 
sovittu seuraava vastuujako: liittyvät kotitaloudet 25%, kunta 30% ja TE-keskus ALMA 45%. 
 
Kitinojan osalta kaapelin auraustyöt on aloitettu 7.9.2004 Kitinojan koululta ja 25.10.2004 
kaapelit oli aurattu maahan. Syksyllä 2004 Valokaista-osuuskunta on lähettänyt teleoperaatto-
reille tarjouspyynnöt verkkoon liitettävistä aktiivilaitteista sekä huollosta ja ylläpidosta, Inter-
net yhteydestä ym. 
 
 
3.4.6  Keski-Pohjanmaa51  
 
Keski-Pohjanmaa on julkaissut 15.9.2004 luonnoksen laajakaistastrategiaksi vuodelle 2010. 
Siinä todetaan, että valokuitu mahdollistaa paljon, mutta vaatii merkittäviä rahallisia panos-
tuksia. Keski-Pohjanmaalla toteutetun kyselyn perusteella vaihtoehtoa ei nähdä realistiseksi 

                                                 
47 LVM:n julkaisu 20/2003, Valokaapeli Suomen runko- ja alueverkoissa 2002 
48 http://www.hubnet.fi/seutuverkko/index.htm 
49http://www.hakukaista.fi/kylaraitti/ 
50 http://www.valokaista.fi/ : Valokaista on verkko-osuuskunta, joka on perustettu Ylistaron Halkosaaren ja Ki-
tinojan kylien alueelle rakennettavan valokuituverkon toimintaa varten. Hankkeen aloitusvaiheessa siihen sitou-
tui 74 taloutta, joiden mukaan saatu rahoitusta EU:lta ja Ylistaron kunnalta.  
51 http://www.keski-pohjanmaa.fi/, K-P:n laajakaistastrategia v. 2010 (luonnos 15.9.2004) 



 
 

 

33

toteuttaa lyhyellä aikajänteellä. Tulevaisuudessa ”kuitu joka kotiin” -periaate voi toteutua, 
mutta vaatii julkisen rahan osuutta kyläverkkohankkeissa. 
3.4.7 Operaattorien ja kuntien yhteishankkeet 
 
Pohjanmaata lukuunottamatta kunnat ja seutukunnat eivät ole lähteneet rakentamaan omia 
valokaapeliverkkoja, vaan monet kunnat ovat kilpailuttaneet teleoperaattoreita toteuttamaan 
laajakaistayhteyksiä asukkailleen ja yrityksilleen. Kunnat antavat investointitukea, jotta ope-
raattorit tuovat riittävän siirtokapasiteetin kyläkeskuksiin ja toteuttavat niihin ADSL-
keskittimet tai jonkun muun laajakaistaisen liityntätekniikan. Tästä on esimerkkinä uusi kun-
nille ja kuntayhtymille tarjottu Soneran Kyläkaista-konsepti52, jonka avulla laajakaistaa on 
viety myös haja-asutusalueille. Lähes 140 kuntaa oli keväällä 2004 jo allekirjoittanut Kylä-
kaista-sopimuksen tai oli parhaillaan tarjousvaiheessa53. 
 
Toisena esimerkkinä on Rantasalmen, Juvan, Puumalan ja Sulkavan kuntien laajakaistaverk-
ko54, joka on toteutettu RaJuPuSu-seutukunnan, Mikkelin Puhelimen (MPY), Savonlinnan 
Puhelimen (SPY) ja LAN&WAN:n yhteishankkeena. Liityntäverkko perustuu langattomaan 
WipLL-tekniikkaan, jota LAN&WAN on rakentanut ja operoinut myös Närpiössä. Tavoittee-
na on, että verkko kattaa 90 % alueen asukkaista ja että vuoden 2004 lopussa verkossa olisi  jo 
1500 liittymää ja siihen voisi kytkeytyä paikallisten asukkaiden ja yritysten lisäksi myös ke-
sämökkiläiset. Kunnat ovat liittäneet verkkoon myös kyläkoulut, jotka toimivat palvelupistei-
nä niille asukkaille ja kesämökkiläisille, joilla ei ole omaa laajakaistaa. 
 
 
3.5 Yksityiset valokaapeliverkot 
 
Ainoa Suomessa yksityisellä rahoituksella rakennettu ja yksityisomistuksessa oleva valokaa-
pelilla toteutettu kyläverkko lienee GumboInfra Oy:n verkko  Sipoon Gumbostrandissa55. 
Gumbo Infra Oy on täysin yksityinen osakeyhtiö, eikä verkon rakentamiseen ole saatu muuta 
yhteiskunnan tukea kuin 5000 EUR suunnittelutuki Sipoon kunnalta. Liittymismaksu oli ollut 
alkuvaiheessa 200 EUR, mutta on nostettu myöhemmin 300 Euroon. Kaikkien liittymien no-
peus on 100 Mbit/s ja kuukausimaksu 50 EUR/kk. Sähköposti ja kotisivu Gumbo Infran 
omalta serveriltä maksaa 45 EUR/vuosi. Omaan verkkoon suunnitellaan lisää paikallisia pal-
veluja mm. valvontakamerat ja Ruotsin TV-ohjelman jakelu. Tekniikkana on valokaapelilähi-
verkkotekniikka, joka perustuu yhteen kuituun taloa kohti. Kuidun päässä on mediakonvertte-
ri joka muuttaa kuidun valosignaalin normaaliksi sähköiseksi lähiverkkosignaaliksi 
(Eth100Base-T, RJ-45)  
 
Marraskuuhun 2004 mennessä valokaapelia oli rakennettu 15 km. Gumbo Infra on rakentanut 
Gumbostrandista Pasilaan oman 34 Mbit/s radiolinkin, jolla on toteutettu 5 Mbit/s ulkomaan-
kaista ja 10 Mbit/s kotimaan kaista British Telecomin kautta. British Telecom on valittu ISP-
kilpailutuksen pohjalta. Koko verkon kustannukset ovat 200 000 euroa vastaten noin 3000 
EUR/talo. Vuoden 2004 lopussa oli 70 taloa kytketty verkkoon.  
 
 

                                                 
52 http://www.kainuu.fi/tietoyhteiskunta/excel/Ilkka_Haataja.pdf 
53 10.03.2004, lähde:Sonera Oyj, kirjannut: e-finland.org / office, 15.03.2004 10:57 
54 http://www.lanwan.fi/uutiset/04/airspan_april%2006_04.pdf 
55 http://www.gumbostrand.fi/index.php?c=21, tutustumiskäynti 10.11.2004, isäntinä Jukka Jaatinen ja Stefan 
Svanljung 
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4 VALOKAAPELIPERUSTEINEN MARKKINAKEHITYS 
 
 

Valokaapeliperusteisten laajakaistapalveluiden tarjonta linkittyy Internetin seuraavaan kehi-
tysvaiheeseen Internet 3.0. Nykyiselle kehitysvaiheelle Internet 2.0 on luonteenomaista laaja-
kaistaliittyminen nopea kasvu, samalla kun tietoverkkojen hyödyntämisestä on tullut osa kan-
salaisten ja yritysten jokapäiväistä elämää. Kotikäytön näkökulmasta käytetyimmät sovelluk-
set ovat sähköposti ja www-sivustojen selailu sekä näihin liittyvien tiedostojen lataaminen 
verkosta edelleen omalla koneella käytettäväksi. Kehitys on ollut eksponentiaalista. Vaiheessa 
Internet 2.0 on luotu perustaa seuraavalle vaiheelle. Perustasta tärkeimmät ovat laaja levinnei-
syys, laajalti tapahtunut hyväksyminen ja tottumukset.  
 
Vaiheeseen Internet 3.0 siirtyminen on alkamassa.  Netin selailumuotoinen käyttö tulee säi-
lymään, mutta Internet 3.0 tulee merkitsemään uusimuotoisia käyttömahdollisuuksia ja sovel-
tamiskohteita. Käyttäjien itsensä luomat sisällöt ja niiden yhteisöllinen käyttö korostuvat. In-
ternet on lisääntynyt toiminta-alusta.  Multimediaperusteiset henkilöpalvelut ovat nousussa. 
TV-käyttöä varten tehdyt sisällöt välittyvät lisääntyvästi laajakaistaisissa IP-verkoissa, terävä-
piirtotelevision suosio saattaa yllättää. Jatkuvana datavirtana tapahtuva streaming-perusteinen 
käyttö tulee lisäämään tarvetta laajakaistayhteyksien nopeuden kasvattamiseen vastaavalla 
tavalla kuin tapahtui siirryttäessä vaiheesta 1.0 vaiheeseen 2.0. Yhteysnopeudet kyllästynevät 
100 Mbits/s:n tasolle. Teknologinen kehitys vauhdittaa palvelutuotantoa ja tietoverkkoperus-
teisen toiminnan soveltamismahdollisuuksia. 
 
Kehityksen seuraavassa vaiheessa laajakaistamarkkinassa tarjottava tuote ei tule olemaan ny-
kyisin tuntemamme ”internet-liittymä” tai ”nopea internet-liittymä”, vaan kehittyneempi 
”palveluliittymä”. Teknologialla ja hinnalla kilpailusta siirrytään kilpailemaan lisäpalveluilla 
ja palvelukokonaisuuksilla. Tällaisia palvelukokonaisuuksia ovat ”triple play”, jossa yhdisty-
vät  televiestintä, internet-puhelut ja streaming media. Laajakaistamarkkinan muotoutuminen 
kohti palveluliittymäkonseptia vie markkinaa kohti vertikaalisia rakenteita 
 
 
 
4.1 Laajakaista ja Internetin kehitysvaiheet 
 
Arvioitaessa laajakaistaisten liityntäverkkojen yhteysnopeustarvetta näkemys Internetin kehi-
tyskulusta on ratkaiseva. Kuvassa 4.1.1 on jäsennetty Internetin kehityskulkua vaiheisiin In-
ternet 1.0, Internet 2.0 ja Internet 3.0 56. Eri vaiheet kehittyvät aina jossakin määrin limittäin 
siten, että uusi vaihe perustuu edeltävän vaiheen tuloksiin. Vaiheeseen 3.0 siirryttäessä vai-
heen 2 tuottamaa perustaa ovat esimerkiksi laaja levinneisyys, käyttötottumukset ja  toimin-
tamallit, mutta myös vaiheen 2 aikana yksityiskäytössä yleistyneet teknologiat kuten digitaali-
set kamerat ja teräväpiirtovalmiuden omaavat televisiovastaanottimet.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Sovellettu artikkelia Internet 3.0 http://davenet.scripting.com/201/02/19/internet30  
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Kuva 4.1.1 Internetin kehitysvaiheet 
 

          
 
 
 
Internetin kehitysvaiheita voidaan luettelonomaisesti hahmottaa seuraavasti: 
 
Internet 1.0 

• tarkoitus: tutkimusyhteisöjen käyttöön tarkoitettu keskinäisen viestinnän ja tutkimustie-
don jakamisen välineistö 

• sovelluksina sähköposti ja FTP (File Transfer Protocol) tiedostojen lähettämiseen 
• käyttöympäristönä tietokonepääte ja yliopistoverkot 
 

Internet 2.0 
• levittäytyminen laajalti sekä yritys- että kotikäyttöön 
• penetroituminen yrityskäytössä 100 %, yrityksillä omat verkkosivustot, yrityksen työn-

tekijöiden käyntikorteissa yrityksen www- ja sähköpostiosoite 
• kotikäytössä internet puhelinliittymän tapaan joka kodin perusvarustukseen kuuluva 

tuote 
• sovelluksina sähköposti, online-asiointi pankeissa, ajanvaraukset, nettiostaminen 
•  keskeinen mahdollistava teknologia: TCP/IP,  PC, selainohjelmisto, html, laajakaistai-

nen tiedonsiirtoyhteys 
• tiedonsiirtoyhteyksien nopeudet 256 kbit/s - 8 Mbit/s.  Tiedonsiirtoteknologiana adsl 

sekä kaapelitv-modeemit. 
 

 
 

Internet 3.0

Internet 2.0

Internet 1.0 

Kehitty-
neisyys, 
Merkitys, 
Arvo 

Internet käyttäjien ja tarjonnan 
toiminta-alustana:  
- kehittyneet ryhmätyön,  
 yhteisöviestinnän, etäläsnäolon, 

  henkilöviestinnän välineistöt 
- kehittynyt digitaalinen media 
- käyttäjien luomat sisällöt 
 
Teknologiana 
- broaderband-tietoliikenne- 
  verkot, kotiverkot, SIP  
- palvelutarjonnan uudet 
 arkkitehtuurit

Laaja levinneisyys 
 yritys- ja  kotikäytössä 
 
Sovelluksina 
- www, sposti, e-asiointi
- vertaisverkot 
- puhepalvelut (voip) 
 
Teknologiana 
- adsl-laajakaista 
- henk.koht. tietokone ja
  selainohjelmisto 

Käyttäjinä 
tutkimusyhteisöt  
Sovelluksina 
- sposti, tiedostojen 
  siirto, uutisryhmät  
Teknologiana 
- tietokonepääte 
- datasiirtoyhteydet 

1980                       2000                    2020                Aika    
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Internet 3.0 
• paremmat työkalut (ohjelmistot) verkkoperusteiseen työskentelyyn (= groupware), työ-

ryhmien toimintaan, yhteisöllisten tarpeiden tyydyttämisen 
• Internet 3.0 on pikemminkin toiminta-alusta kuin verkosta saatava sisältö 
• multimedia streaming esim. Skype, IPTV; tuning (virittäytyminen tieto-, musiikki yms. 

sisällön mukaiseen tarjontaan;   
• kahden tai useamman henkilön välinen live-viestintä  
• käyttäjien itsensä luoma sisältö 
• mahdollistavina teknologioina kotiverkot (Home Communications), nykyistä laajakais-

taisemmat tiedonsiirtoyhteydet kuten superlaajakaista; web services ja SOA (service 
oriented architechure)57, SIP (Session Initiation Protocol)58, MMoIP (multimedia over 
IP)59 

 
 

4.2 Laajakaistaa vaativia sovellusalueita 
  
Tutkimusta varten haastateltujen mukaan laajakaistamarkkinan seuraavan kehitysvaiheen ve-
tureina tulevat olemaan streaming-sovellukset sekä uudentyyppinen netin käyttö, jossa netti 
on toiminta-alusta ja jossa käyttäjät itse luovat sisällön. Haastatteluissa pyrittiin luotaamaan 
niitä käyttöalueita, joiden verkkoperusteiseen toteutukseen nykyiset yhteysnopeudet eivät 
kunnolla riitä. 
 
 
4.2.1 TV-ohjelmat laajakaistaverkoissa 
 
Streamingillä ymmärretään jatkuvana datavirtana verkon palvelimelta käyttäjälle tulevaa sig-
naalia. Streaming-käytöllä viitattiin haastatteluissa ensisijaisesti radio- ja televisio-ohjelmien 
välittämiseen laajakaistaisissa IP-verkoissa. Streaming-käyttöä ovat myös internet-puhelut. 
Streaming-käyttö koetaan nykyisen tyyppisen selailukäytön (=browsing) luonnollisena jat-
keena ja siksi potentiaalisena sovelluksena. Erityisesti kehittyneiden mediatalojen sivustoille 
on tyypillistä että sitä kautta esimerkiksi uutisaineistoa on täydennetty videokuva- ja äänima-
teriaalilla. Samoin uutisaineistot ja keskusteluohjelmat ovat kuunneltavissa ja katseltavissa 
online-versioina. TV-tarjonnan siirtymisellä tv-laatuisena IP-verkkoihin on ratkaiseva merki-
tys tarvittaville yhteysnopeuksille. Yhden digitaalisen kanavan välittämiseen tarvitaan keski-
määrin 5 Mbit/s:n yhteysnopeus. Laajakaistaverkoissa toteutetusta tv-tarjonnasta käytetään 
käsitettä IPTV.  
 
IPTV-konseptissa televisio- ja radio-ohjelmien vastaanotto internetistä perustuu menettelyyn, 
jossa televisioon liitetty lisälaite60 kommunikoi internetin www-käytön tapaan haluttua kana-
vaa koskevan lähetyspyynnön verkossa olevalle mediapalvelimelle. Lähetyspyyntövaiheen 
tultua suoritetuksi lisälaite vastaanottaa valittuun kanavaan liittyvää datavirtaa kunnes lähetys 
loppuu. Datavirta tulee IP-liikennöinin mukaisina datapaketteina. Lisälaite käsittelee datapa-
ketit ja koostaa niistä vastaanotinlaitteelle tavanomaista broadcast-lähetystä vastaavan ohjel-
masignaalin.  
 
                                                 
57 http://www.service-architecture.com/ 
58 http://www.sipforum.org/ 
59 http://www.oki.com/en/otr/html/nf/otr-185-08-3.html 
60 Lisälaitteesta yleisesti käytetty nimitys: ”set-top-box” 
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Toisin kuin broadcast-jakeluverkoissa, IPTV-jakelussa vastaanotinlaitteelle tulee vain valittua 
kanavaa koskeva datavirta. Verkon kautta saatavilla olevien ohjelmakanavien määrä ei riipu 
samalla tapaa jakeluverkon kapasiteetista kuin broadcast-jakelussa, jossa tarvittava yhteyska-
pasiteetti on kanavamäärä kertaa kunkin kanavan kaistaleveys. Tavanomainen television koti-
käyttö, jossa ohjelmatarjontaa katsellaan kahdesta - kolmesta erillisestä vastaanottimesta, 
edellyttäisi, että laajakaistayhteyden vähimmäiskapasiteetin tulisi olla 15-20 Mbit/s.  
 
IPTV:n voidaan nähdä broadcast-perusteisen tv-jakelun korvaajana tai lisäkanavien mahdol-
listajana. Toisaalta joidenkin lisäpiirteiden ja näihin liittyvän palvelutarjonnan seurauksena 
siitä voi muodostua nykyistä oleellisesti haluttavampi ja liiketoiminnallisesti kiinnostavampi 
palvelualustaratkaisu kuin mitä broadcast-ratkaisuilla voidaan koskaan toteuttaakaan. IPTV:n 
tarjoama lisäarvo muodostunee aluksi satelliitti- ja kaapelitv-tarjonnan  tapaan koostetuista 
kanavakokonaisuuksista, joissa on mukana katsojasegmenttien haluamia erityiskanavia. Eri-
tyiskanavien pienestä kysynnästä johtuen niitä varten ei ole tarkoituksenmukaista varata omaa 
kanavaansa broadcast-verkoista.  IPTV-toteutuksen arvo on erityisesti siinä, että tilattujen tai 
muutoin vapaasti tarjolla olevien tv-ohjelmien katselu ei ole sidottu broadcast-toiminnalle 
tyypillisiin maantieteellisiin lähetysalueisiin. Suomessa asuva perhe voi periaatteessa tilata 
itselleen minkä tahansa palveluntarjoajan IPTV-ohjelmakokonaisuuden. 
 
IPTV-teknologiaratkaisuja kehittävät useat merkittävät teknologia- ja ohjelmistoyritykset, 
merkittävimpänä ehkä Cisco, Microsoft, IBM, Kreatel Communications ja Humax61.  IPTV:n 
markkinan liikkeellelähtöä tukevat vuoden 2004 aikana markkinoille tulleet hybridiboksit. 
Hybridiboksilla voi seurata sekä antenni- tai kaapeliverkosta tulevia broadcast-lähetyksiä että 
laajakaistaverkosta saatavaa IPTV-tarjontaa.  Suomessa tunnetuin IPTV-palvelutuote on Ma-
xiSat Oy:n ’maksinetti tv’62 . Teliasonera Sweden käynnisti IPTV-tarjonnan63 tammikuussa 
2005.  Teliasonera Finland tutkii tarjonnan käynnistysmahdollisuuksia Suomen markkinoilla. 
 
 
4.2.2 HDTV:n jakelu potentiaalisena laajakaistaverkon sovelluksena 

 
HDTV64 eli teräväpiirtotelevisio on nopeasti kehittymässä Euroopan ulkopuolella. Yleisen 
TV-ohjelmapalvelun tarjoajat (= broadcasters) sekä maksuTV-operaattorit hyödyntävät terä-
väpiirtotarjontaa kilpailukeinona65. Raportin ”Implementation of wide screen and high defini-
tion television in the context of digital broadcasting”66 mukaan  
 

• Ohjelmatuotannossa teräväpiirto (HD) on jo yleisesti tuotannossa ja tuotantolaitteistot 
ovat molempien standardien (SD ja HD) mukaisia. HD vakiintunut erityisesti urheiluta-
pahtumien kuvaamiseen.  

• kuluttajat ovat yhä enemmän ja enemmän kiinnostuneita HDTV:n tarjoamasta kuvan 
laadusta 

                                                 
61 http://www.iptvnews.net/iptv/News/76.htm 
62 http://www.maxinetti.fi/palvelut_tv.php 
63 http://www.teliasonera.se/ts/teliasonera/sidtypTS_press.do?tabId=4&channelPage=%2FsidtypTS_press.do& 
channelId=-79135 
64 High Definition Television 
65 http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=127160&p=irol-newsArticle&ID=617918&highlight= 
66 http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/shortcuts/digital_broadcasting/studies/index_en.htm 
#published_studies 
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• useat isot eurooppalaiset yleisradiotoimijat (=broadcasters) etenkin Ranskassa, UK:ssa 
ja Saksassa ovat ilmoittaneet aikeistaan käynnistää HDTV-tarjonta vuoden 2005 aikana 

• toimijaverkostot ovat organisoimassa toimintaansa foorumeiksi: European HDTV Fo-
rum, French HD Forum 

• HDTV:n keskeinen ongelma on tarvittavien taajuuksien puute. Teräväpiirto tarvitsee 
neljästä viiteen kertaa enemmän kaistaa kuin tavallinen digiTV.   

 
Sivusto www.digitoday.fi 4.11.2004 kertoo ”Ennusteen mukaan 12 miljoonaa eurooppalaista 
taloutta katselee Pekingin olympialaisia teräväpiirtotelevisiosta vuonna 2008. Vuoden 2010 
jälkeen hdtv leviää massamarkkinoille”. Helmikuussa 2005 samainen sivusto67 kertoo 
HDTV:n etenemisestä seuraavasti 
 
! Yhdysvalloissa jo yli tuhat tv-asemaa välittää teräväpiirto-ohjelmia 
! Kaapeliyhtiö Helsinki Televisio aloittaa kaupalliset hdtv- eli teräväpiirtolähetykset tou-

kokuuhun 2005 mennessä ainakin yhdellä eurooppalaisella kanavalla.  
! saksalainen maksu-tv-yhtiö Premier aloittaa hdtv-lähetykset marraskuussa 2005 kahdel-

la elokuvakanavalla ja yhdellä urheilukanavalla. Ranskalainen satelliitiyhtiö TPS tulee 
mukaan teräväpiirtotarjontaan samoihin aikoihin. Englantilainen BskyB käynistää oman 
tarjontansa vuoden 2006 alkupuolella. 

! Sonyn keräämien tietojen mukaan 38 prosenttia Hollywoodissa tuotetuista tv-sarjoista 
kuvataan tällä hetkellä hdtv-tarkkuudella 

 
Maanpäällinen DVT-T jakeluverkko sopii huonosti HDTV-ohjelmien jakeluun sen tarvitse-
man suuren kaistaleveyden takia. Yksi hdtv-kanava vie neljän tavanomaisen digitv-kanavan 
siirtokaistan (ns. yksi multipleksi). Tällä hetkellä koko käytettävissä oleva taajuuskaista on 
digiTV-toiminnan käytössä. Analogisen verkon sulkeuduttua vuonna 2007 kapasiteettia tosin 
vapautuu kolme multipleksia käytettäväksi joko digiTV:n lisäkanaville, mobiiliTV:n käyt-
töön, alueellisille kanaville tai teräväpiirtokanavalle.  

 
Nykyistä laajakaistaisempaa IP-verkkoa haastatellut pitivät varteenotettavana vaihtoehtona 
teräväpiirtotelevision jakelualustaksi. Yhden HDTV-kanavan laajakaistaverkosta tarvitsema 
yhteysnopeus on 20 Mbit/s. Mikäli teräväpiirtokanavia on tarjolla useita, maanpäällisen ver-
kon kapasiteetti ei tätä mahdollista. Vaihtoehdoiksi jäävät kaapeliTV ja nykyistä laajakaistai-
semmat laajakaistaverkot. 
 
 
4.2.3 Laajakaistaverkkoon liitetyn television muu hyödyntäminen 
  
IPTV ja HDTV-palvelutarjonnalla ymmärretään ensisijaisesti verkosta saatavilla olevia ja 
televisiolla katseltavia sisältöjä. ”Sisältö” on liiketoimintatarkoituksessa verkkoon tv-
katselijoita varten tuotettu hyödyke kuten elokuva, uutislähetys tai tapahtumadokumentti. 
Hyödyke on tarkoitettu tv-ohjelman tapaan useimmiten reaaliaikaisesti kulutettavaksi, mutta 
on lisääntyvästi myös palveluntarjoajan ohjelma-arkistosta milloin tahansa katsottavissa.  

 
Laajakaistaverkkoon liitettynä televisio-vastaanottimen käyttömahdollisuudet laajentuvat 
myös muuhun kuin tv-ohjelmatarjonnan käyttöön. Television teksti-TV ja erityisesti uudem-
mat ohjelmaoppaat on hyödynnettävissä ohjelmavalikkona, josta valittua tarjontakohtaa klik-

                                                 
67 www.digitoday.fi 4.2.2005 
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kaamalla käynnistyy lähetys verkosta käyttäjän tv-vastaanottimelle. Välitettävä tarjonta on 
tyypillisesti uutisia, viihdettä ja kommunikaatiota. KaapeliTV-operaattori Comcastin (USA) 
Valentinen päivänä helmikuussa 2005 käynnistämästä seuranhakupalvelusta68 69 tuli heti 
suurmenestys. ”Dating was a natural evolution for VOD. It quickly became one of the most 
popular forms of programming we have.” Page Thompson. Comcast Inc. 

 
Tv-vastaanottimen kautta muodostettu yhteys voi olla myös kaksisuuntainen kahden henkilön 
välinen kuva- ja ääniyhteys. Tv:n kautta tapahtuvaa kaksisuuntaista henkilöviestintää on ke-
hitteillä erityisesti vanhustenhuoltoon, jossa live-viestinnällä lievitettäisiin yksinäisyyttä ja 
luotaisiin turvallisuuden tunnetta.  Kun yhteysvälineeseen liitetään etädiagnostiikkaan liittyviä 
mittauslaitteita, mahdollistuu vaikkapa tietoverkkoperusteinen lääkärissäkäynti70. Tämän 
tyyppisiä henkilöpalveluiden tarvetta on lähes kaikilla asiointiin liittyvillä alueilla.  

 
Etäläsnäolo on eräs laajakaistaan liitetyistä sovellusmahdollisuuksista. Song Networks Oy:n 
Ari-Jussi Knaapila visioi yrityksen asiakaslehdessä etäläsnäoloa teemalla ”kotipiiri on aina 
läsnä” 71. 

 
”Monet scifi-tarinat ja pellepelottomien visiot alkavat olla tätä päivää. Lasten palatessa koulusta he saavat 
vaikka isoäidin seinämonitorille vaihtamaan päivän kuulumisia. Kiinteä kotiyhteys on koko ajan auki, ja mummi 
on siten haluttaessa koko ajan huutoetäisyydellä kuin viereisessä huoneessa, ilman että yhteys pitää aina erik-
seen avata.” Ari-Jussi Knaapila. Song Networks Oy. 
 
  
 
4.2.4 Horisontaaliset ketjut ja käyttäjien itsensä luoma sisältö 
  
Horisontaalisilla ketjuilla ymmärretään samalla horisontaalisella tasolla toimivia. HP:n pää-
johtaja Carly Fiorinan Nokia Mobility Conference:ssa esittämän näkemyksen mukaan arvo-
muodostus tapahtuu lisääntyvästi horisontaalisissa ketjuissa, joissa käyttäjämäärien lisäänty-
minen kasvattaa arvoa. Horisontaalisen ketjun arvonmuodostukselle on ominaista käyttäjien 
itsensä luoma sisältö. Palvelutarjonta rakentuu käyttäjän itsensä tai yhdessä muiden kanssa 
luoman tai hallussa pitämän sisällön jakamiseen samaan yhteisöön kuuluvien kanssa. Bu-
siness-käytössä tunnettuja ovat ryhmätyötä tukevat sovellukset.72 Kuluttajamarkkinalla ovat 
voimakkaassa kasvuvaiheessa esimerkiksi Hotelli Kultakalan tapaiset fanisivusto ”ElieFisz”, 
jonka sisältönä on tieto siitä kuka on sisällä palvelussa, kuvien arviointia, keskustelua, pilaku-
via, kertomuksia, haastatteluja jne.  

 
”Siirryttäessä kohti elämyskeskeistä tuote- ja palvelukehitystä käyttäjien tuottaman tai muokkaaman sisällön 
merkityksen tunnustaminen on oleellista”73. ”A recent study found 44 % of Internet users produce online content 
in one form or another. The most common form of content are photos, followed by music, newsgroup content, 
online organizations and artwork.”74 
 
 
                                                 
68 http://www.usatoday.com/money/media/2005-02-09-dating-on-demand-usat_x.htm 
69 http://money.cnn.com/2005/02/10/technology/personaltech/valentines_comcast/?cnn=yes 
70 http://www.polycom.com/solutions/1,,pw-4855,FF.html. Bringing the Physician to the Patient. 
71 http://www.songnetworks.fi/files/songway_4_2003.pdf?scms=35772bcd8ab315fc23e9bb436bdb0d12 
72 Groupware applications, applications for multimedia collaboration 
73 Sonja Kangas. VTT:n seminaari ”Viestinnän haasteet”. 22.9.2004. Kuluttajien uudet roolit digisisältöjen tuot-
tamisessa 
74 Pew Internet  Internet Life project 2004. VTT:n seminaarissa 22.9.2004 esitetty lainaus  
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Vertaisverkkoliikenne (peer-to-peer) on tunnetuin horisontaaliseen käyttöön perustuva sovel-
lus. Sovelluksen avulla kaksi tai useampi käyttäjä vaihtaa keskenään tiedostoja tai kommuni-
koi toistensa vaikkapa web-kameran kautta. Suoraa päätteeltä toisella reaaliaikaisesti tapahtu-
vaa kommunikointia ovat myös internet-puhelut. Eri selvitysten mukaan vertaisverkkoliiken-
ne olisi vähintään puolet jopa 80 prosenttia kaikesta liikenteestä, vaikka sitä käyttääkin vain 
neljännes käyttäjistä. Tiedostojen lataamisesta vertaisverkkoon kuuluvan koneelta omalle ko-
neelle on yli puolet elokuvavideoiden siirtoa. Useimmat operaattorit ovat kieltäneet vertais-
verkkoliikenteen liittymän käyttöehdoissa. Kiellon taustalla on vertaisverkkosovelluksen ge-
neroima liikenteen odottamattoman suuri ja etenkin käyttäjän PC:ltä verkkoon päin suuntau-
tuva liikenne. ADSL-teknologiakehityksessä ei oltu tähän varauduttu. Kielloista huolimatta 
vertaisverkkosovellukset ovat tulleet jäädäkseen.  

 
 
4.3 Yhteysnopeuksien kyllästyminen 
 
Laajakaistaisiin verkkopalveluihin liittyvää keskustelua on hallinnut keskustelu tarvittavista 
yhteysnopeuksista. Eli montako megabittiä sekunnissa koteihin ulottuvan laajakaistayhteyden 
on voitava välittää. Laajakaistayhteyksien tarjoajien puolelta on korostettu, että nykyiset yh-
teysnopeudet riittävät, koska suurempia nopeuksia edellyttävää palvelutarjontaa ei ole ole-
massa eikä näköpiirissä. Toisaalta on esitetty, ettei palvelutarjontaa voi syntyäkään elleivät 
yhteysnopeudet ole riittäviä. Yleinen epävarmuus kehityksen nopeudesta ja lopputulemasta on 
ollut leimaa-antavaa ja siksi laajakaistaisten verkkopalveluiden kehittämisessä on edetty pie-
nin askelin olevia verkkorakenteita hyödyntäen.  
 
Yhteysnopeus on keskeinen rakentamisohje teleoperaattorille, palveluntarjoajille se määrittää 
toimintapuitteet. Vuonna 2004 vahvistetun laajakaistastrategian lähtökohtana oli, että 256 
kilobittiä sekunnissa on katsottava laajakaistayhteydeksi ja että se on riittävä tavanomaisim-
pien verkkopalveluiden kuten sähköpostin ja asiointipalveluiden tarpeisiin. Vuoden 2004 ai-
kana yhteysnopeudet yleisesti nousivat lähelle keskimääräistä yhden Mbit/s:n luokkaa ja kah-
den Mbit/s:n nopeudet yleistyivät etenkin kaupunkitaajamissa. Vuonna 2005 tarkistetun stra-
tegian mukaisesti yleisimmän yhteysnopeuden pitäisi vuonna 2007 olla 8 Mbit/s. Operaatto-
reiden mukaan kilpailutekijät ja uusien nopeusluokkien positiivinen vastaanotto ovat saaneet 
yhtiöt tehostamaan ponnisteluja yhteysnopeuksien kasvattamiseksi. 
 
Mikäli yhteysnopeudet kasvavat Mooren lain mukaisesti eli kaksinkertaistuisivat puolentoista 
vuoden välein, vuonna 2015 yleisin nopeus olisi 100 megabittiä sekunnissa. Sata megabittiä 
sekunnissa vaikuttaa tämän päivän tarpeeseen suhteutettuna suurelta, mutta se on kuitenkin 
vain kymmenesosa siitä datamäärästä, joka tulee aikayksikössä tv-jakeluna koteihin taloyhti-
öiden kuparisia yhteisantenniverkkoja pitkin. Tosin erilaisesta jakeluperiaatteesta johtuen IP-
perusteisen liityntäyhteyden nopeustarvetta ei voi verrata broadcast-jakelun kapasiteettiin. On 
kuitenkin perusteltua olettaa, etteivät yhteysnopeudet loputtomasti kasva, vaan kyllästyvät 
tietylle tasolle. Kyllästymistaso ja sille johtava kehityskulku riippuvat tietenkin verkon väli-
tyksellä käytettävistä sovelluksista.  
 
Kehitysvaiheessa Internet 1.0 yhteysnopeudeksi riitti 9.6 kbit/s:n modeeminopeus, vaiheessa 
Internet 2.0 yhteysnopeudet satakertaistuivat ollen tyypillisesti 1-2 Mbit/s:n luokkaa. Nykyi-
nen linjaus 8 Mbit/s:n tasosta vuonna 2007 merkitsee huomattavaa siirtymää kohti seuraavaa 
kehitysvaihetta, vaikkakin pysyttäytymistä vielä Internet 2.0 vaiheen teknologisessa viiteke-
hyksessä (=adsl). Analogiaa kyllästymistason tason muodostumiselle voi hakea sähköverkon 
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puolelta, jossa hyväksi havaittu kotitalouksien sähköliittymän vakiokoko on 3 x 25 A. Tehona 
tämä vastaa 16.5 kW. Kotitalouskoneiden ja elektroniikan hankintapäätöstä tehtäessä kulutta-
jan ei tarvitse huomioida sähköliittymänsä kokoa. Joillekin sähkönkäyttäjille kymmenesosa-
kin riittäisi. Käytännön realismin ja tarkoituksenmukaisuuden kautta tasoksi on kuitenkin va-
kiintunut 3 x 25A niin yksiössä kuin isommissakin asunnoissa. 

 
Verkon kautta käytettäviä sovelluksia tarkasteltiin edellä kappaleessa 4.2. Mikäli tarjonta ke-
hittyy arvioidun mukaisesti html-sivujen selailusta kohti streaming-perusteista multimediaa, 
televisiotarjonnassa yleistyy laajakaistaverkon kautta välitettävä teräväpiirtotelevisio, video-
viestintään perustuvat henkilöpalvelut löytävät soveltamiskohteita ja seuraavan kehitysvai-
heen netti toimii toimintaympäristönä sekä etätyölle, opiskelulle että harrastuksille. Käyttäjä-
kohtainen yhteystarve liikkuu 5-20 Mbit/s:n välillä. Ja kun muistetaan, että yhteystarvetta 
vaativina käyttäjinä ovat ihmisten lisäksi myös kotona oleva tietotekniikka (so. tiedostojen 
jakelu vertaisverkkosovelluksissa, varmuuskopiointi verkkoon sekä kodin tietoteknisille lait-
teille annettuja moninaisia tehtäviä palveleva yhteyskapasiteetin tarve), kotien yhteysnopeute-
na sata megabittiä sekunnissa on realistisen tuntuinen lopputulema ja vastannee sähköliitty-
män kooksi vakiintunutta 3 x 25A. 

 
 
4.4 Laajakaistamarkkinan liiketoimintakonseptit 
 
4.4.1 Nykyisen kehitysvaiheen liiketoimintakonsepti 
 
Laajakaistamarkkinassa myytävä tuote on ‘nopea internet-liittymä’ erotuksena aiempien vuo-
sien ’internet-liittymästä’. Tuoteparannuksena ’nopean internet-liittymän’ yhteysteknologina 
on yhteyden jatkuvasti päällä pitävä adsl-teknologia ja kymmenkertainen yhteysnopeus. ’In-
ternet-liittymän’ käyttö tapahtui puhelinverkon ja modeemin avulla hitaasti ja vaivalloisesti. 
Nopean internet-liittymän asiakasarvona on, että se yksinkertaisesti tuo käyttäjälleen internet-
palvelut vauhdikkaasti, sivut latautuvat lähes välittömästi ja sähköpostien liitetiedostot muu-
tamissa sekunneissa. Elokuvien ja musiikkitiedostojen latautumiseen tarvittava aika sen sijaan 
lasketaan tunneissa.  

 
Markkinan nykyiselle kehitysvaiheelle on ominaista operaattoreiden taistelu markkinaosuuk-
sista. Tässä taistelussa kilpailukeinona ovat yhteysnopeus ja liittymän hinta. Toimijoiden kil-
pailustrategiana on liittymänopeuksien vuosittainen tuplaaminen ja hinnan pitäminen entisellä 
tasolla. Yhteysnopeuden tuplaaminen sopii hyvin yhteen käyttäjien odotusten kasvun kanssa 
ja operaattoreiden pyrkimykseen turvata liikevaihdon kasvu. Digitoday-verkkosivuston haas-
tattelussa Elisa Networks Oy:n toimitusjohtaja Jukka Veteläsuo kuvasi tilannetta seuraavasti: 

 
”Laajakaistaoperaattorit tuplasivat liittymiensä nopeudet kahteen kertaan viime vuonna. Vielä keväällä 512 
kilobitin sekuntinopeudella surfanneet ottivat uuden vuoden vastaan kaksimegaisella yhteydellä, samalla kuu-
kausimaksulla. Elisan asiakkaista vain viitisen prosenttia halusi pitää vanhan nopeutensa halvemmalla hinnalla. 
Tänä vuonna nähdään varmaan vielä yksi nopeudennosto. Lähivuosina nousevat edelleen, mutta kupariverkossa 
alkaa yläraja tulla lopulta vastaan 15–20 megabitin sekuntinopeuksissa. 20-megaisella yhteydellä kuparijohto ei 
saa olla 1,5 kilometriä pidempi, mikä ei ole kaupungeissa ongelma, mutta syrjäseuduilla on.”75.  
 

 
 

                                                 
75 http://www.digitoday.fi/showPage.php?page_id=12&news_id=40866 17.2.2005 
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4.4.2 Liiketoimintakonseptien seuraava kehitysvaihe 
 
Kehityksen seuraavassa vaiheessa laajakaistamarkkinassa tarjottava tuote ei tule olemaan ny-
kyisin tuntemamme ”internet-liittymä” tai ”nopea internet-liittymä!, vaan kehittyneempi ”pal-
veluliittymä”76 77. Teknologialla ja hinnalla kilpailusta siirrytään kilpailemaan lisäpalveluilla 
ja palvelukokonaisuuksilla. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi internet-puhelut ja streaming 
media. Laajakaistamarkkinan muotoutuminen kohti palveluliittymäkonseptia vie markkinaa 
kohti vertikaalisia rakenteita. Vertikaaliseen toimintamalliin siirtyminen on mitä suurimmassa 
määrin liiketoiminnallinen strateginen päätös. Sillä on vaikutusta etenkin verkkojen rakenta-
misstrategiaan, samoin verkkopalvelutarjonnan regulointiin. Asian merkityksen tiedostaminen 
on vasta alkutekijöissään. 
Palveluliittymänäkökulmasta tarkasteltuna on tutkimuksen aikana tullut esille seuraavia pal-
veluliittymätyyppejä: 

• Monipalveluverkko -palveluliittymänä 
• Yhteisösuuntautunut -palveluliittymä 
• Viihdetarjontasuuntautunut -palveluliittymä 
• Viestintä- ja tietoliikennesuuntautunut -palveluliittymä 
• Erityisryhmien tarpeita palveleva -palveluliittymä 

 
Monipalveluverkko on paikallisten kyläverkkotoimijoiden käyttämä käsite. Käsitteen sisäl-
töä on voimallisimmin kehitetty Pohjanmaan kyläverkoissa.  Monipalveluverkko on palvelu-
liittymä, joka tarjoaa laajan paikallisuutta korostavan ja paikallisista tarpeista lähtevän palve-
lukokonaisuuden. Palvelukokonaisuus on tietoyhteiskunta-ajattelun näkökulmasta ideaali ar-
vokonsepti, joka yhdistää kehittyneen teknologiaratkaisun ja paikallisen palvelutarjonnan yh-
teisöllisyyteen ja omatoimisuuteen. Taulukko 4.4.2  

 
Taulukko 4.4.2 Monipalveluverkon mahdollistamia palveluita palveluryhmittäin (Lähde: 
Kuuskaista) 
  

Palveluryhmä Palveluja 
Peruspalvelut Sähköposti 

Kotisivut 
Hyvinvointipalvelut Terveydenhoitopalvelut 

Vanhusten tukipalvelut 
Asiointipalvelut Pankkipalvelut  

Kuntien palvelut  
Verkkokauppa 

Vartiointi- ja valvontapalvelut Mökkitalkkari  
Lämpötilan, kosteuden, liikkeen seuranta 
Liikkuva valvontakuva 

Viihde- ja ajanvietepalvelut Tilausvideot "VOD" 
Digiradio 
Kuvapuhelin / Videoneuvottelu 
Verkkopelit 

Yrityspalvelut Toimipisteiden yhdistäminen 
Videoneuvottelu 

Etäopiskelu  
Etätyö  

 

                                                 
76 Jorma Laasasenaho, Jouko Sinikannel. Nortel Networks Oy. Haastattelu 21.12.2005. 
77 Total Telecom November 2004. Fibre isn’t the point to point. 
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Yhteisösuuntautuneesta palveluverkko/palveluliittymästä kehittynein esimerkki on Hollan-
nissa Nuevenin kaupungin alueella toimina ONS NET78. Paikallisen yhteisöllisyyden raken-
tamisessa valokaapeliperusteinen verkko on onnistuneella tavalla kehittämässä paikallista 
tietoyhteiskuntaa, jonka keskeisesti rakentuu yhteisöllisyyden varaan. 
 
Viihdetarjontaorientoituneet palveluverkot/palveluliittymät ovat internet-teknologialla pal-
velutarjontaansa uudistavien kaapeliTV-toimijoiden tuotteita. Palvelun ensisijainen sisältö on 
runsas tv-ohjelmatarjonta. Internet-teknologioilla toteutetun palvelualusta mahdollistamana 
toimijat ovat luoneet ns. Triple Play-palveluformaatin, jossa palveluliittymä tarjoaa kaape-
liTV-tyyppisen sisältöpalveluiden lisäksi myös televiestintä- ja datasiirtopalveluita. Datasiir-
topalveluista tärkein on internet-palvelu ja televiestintäpalveluista puhelut. Myös teleoperaat-
torit (kuten TeliaSonera) ovat ottamassa triple-playn osaksi liiketoimintakonseptiaan. 
 
Viestintäsuuntautuneilla palveluliittymillä ymmärretään tarjontaa, jossa saumattomasti yh-
distyy kiinteän, mobiilin ja langattomien (W-Lan) verkkojen verkkopalvelutarjontaa. Kun 
tarjonnassa on vielä mukana IPTV, liiketoimintakonseptista käytetään nimitystä ”Quad-
Play”79.  
 
Käyttäjäryhmäsuuntautuneilla palveluliittymillä ymmärretään tarjontaa, jossa koko tarjon-
takonsepti suunnitellaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kaltaisten palveluntarjoajien 
kanssa esimerkiksi kotonaan asuville ikääntyneille. Kehitteillä olevissa palvelutyypissä koros-
tuvat audiovisuaaliseen viestintään perustuvat palvelut kuten ikääntyneiden etähoiva80. 
 
 

                                                 
78 http://www.onsnetnuenen.nl/ 
79 Total Telecom. November 2004. Fibre isn’t the point to point, The future is ‘quad play’. Sivu 57. 
80 IKÄ-hankkeen hankeaihio 
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5 VERKKOPALVELUMARKKINAN EDISTÄMINEN 
 
 

Tietoyhteiskuntakehityksen näkökulmasta ”pääsy” tietoverkkoihin on kaiken perustana. Pää-
syn toteuttamiseksi on rakennettava laajakaistaisia liityntäyhteyksiä kotitalouksista tietoverk-
kojen liityntäpisteisiin. Tähän tarvitaan investointeja ja investointihalukkuutta omaavia toimi-
joita. Investointihalukkuuteen vaikuttavat monet tekijät. Investointihalukkuus on viime kädes-
sä toimijatason asioita. Toimijatason päätöksiin vaikuttavat koko toimialan rakenteellinen 
tehokkuus ja noudatettavat toimintamallit. 
 
Investointiedellytyksiä voidaan edistää kysyntätekijöitä stimuloimalla, mutta yhä koros-
tuneemmin toimijan oma kyvykkyys operoida markkinassa vaikuttaa investointiedellytyksiin. 
Markkinavetoista toimintaa on palvelutarjonnan monimuotoinen kehittäminen kuten tarjon-
nan kehittäminen palveluliittymien suuntaan. Näitä tekijöitä kutsutaan tutkimuksessa markki-
navetoisiksi keinoiksi (= market-driven). 
 
Markkinavetoisten toimenpiteiden rinnalla ovat toimialan sääntelyyn (= policy-driven) liitty-
vät toimet FTTH-markkinan81 edistämiseksi. Tällaisina asioina nostettiin esiin avoin pääsy -
periaatteen käyttökelpoisuuden arviointi seuraavan kehitysvaiheen verkkoratkaisuihin ja ai-
kaisempaan kehitysvaiheeseen liittyneiden velvoitteiden kriittinen tarkastelu. Sääntelyyn ver-
rattavaksi keinoksi on katsottu myös regulaattorin ja viestintäviranomaisten kyky jäsentää 
markkinaa, toimia aloitteentekijänä markkinan kehittämiseksi ja toimintaa ohjaavien periaat-
teiden luomiseksi. Yksi tällainen periaate voisi olla ”saatavuuden rakentaminen yhteistyössä” 
ja sen toteuttamismuotona Open Access Oy.  
 
Ottaen huomioon markkinassa meneillään oleva siirtymä Internet 2.0:sta Internet 3.0:een, 
FTTH-markkinan edistäminen yhteiskunnan taloudellisen avustamisen kautta tapahtuvana ei 
tulisi määrällisesti olemaan milloinkaan riittävää. Markkinan kehittymisen välttämätön edelly-
tys on se, että markkinatoimijat ja toimintaa säätelevät viranomaistahot kykenevät yhdessä 
luomaan Internet 3.0 vaiheeseen sopivan toimintamallin. Pääsääntöisesti ratkaisujen on löy-
dyttävä markkinan rakenteiden ja toimintamallien soveltuvuudesta kulloiseenkin kehitysvai-
heeseen ja toimijoiden omasta investointihalukkuudesta.  
 
 
 
5.1 Laajakaistan haastetaso ja realiteetit 

 
5.1.1 Valokaapeli osana kansallista laajakaistastrategiaa 

 
Valtioneuvosto tarkisti periaatepäätöksellään82 helmikuussa 2005 kansallisen laajakaistastra-
tegian tavoitteet ja suuntaviivat. Strategian mukaisesti hallitus pyrkii teknologisesti neutraa-
lein viestintäpoliittisin keinoin siihen, että nopeat alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen koh-
tuuhintaiset tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla vuoden 2005 loppuun 
mennessä. Periaatepäätöksessään valtioneuvosto painottaa kysyntävetoisen ajattelutavan mer-
kitystä laajakaistapolitiikassa, ja toteaa, että kaikkein nopeimpia yhteyksiä tarjoavien valokui-
tuverkkojen laajennukset toteutuvat vasta käyttäjien tarpeiden kasvaessa. 

                                                 
81 merkityksessä ”valokuidun käyttö” kotitalouksien laajakaistayhteytenä ja siihen liittyvä palvelumarkkina 
82 http://www.laajakaistainfo.fi/ajankohtaista/mintc030205.php 3.2.2005 
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Nykyisessä tilanteessa, jossa alueellisesti kattavat ja kohtuuhintaiset laajakaistayhteydet ovat 
lähes kaikkien kotitalouksien saatavilla, valtioneuvosto päätti siirtää laajakaistapolitiikan pai-
nopistettä yhteyksien laatuun, sisältöjen luomiseen ja langattomien yhteyksien kehittämiseen. 
Tarkistetun strategian vaikuttavuustavoitteeksi valtioneuvosto on asettanut sen, että vuoden 
2007 loppuun mennessä Suomen internet-liittymistä yli 90 prosenttia on laajakaistaisia ja 
yleisimmän laajakaistapalvelun yhteysnopeus on vähintään 8 Mbit/s ja että Suomi nousee 
maailman eturivin maaksi nopeiden tietoliikenneyhteyksien käytössä. Linjaus merkitsee py-
syttäytymistä vallitsevan ADSL-viitekehyksen puitteissa. 
 
Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan suurin haaste laajakaistapolitiikan onnistumiselle 
on saada verkkoon riittävästi laajoja kansalaispiirejä kiinnostavia palveluja, jotka takaisivat 
palveluntarjoajille terveen ansaintamahdollisuuden. Hallituksen mukaan runsas ja monipuoli-
nen sisältöpalveluiden tarjonta saisi käyttäjät siirtymään suurempiin siirtonopeuksiin. Samas-
sa yhteydessä hallitus toteaa, että Suomessa olisi nyt mahdollisuus siirtyä edelläkävijän ase-
maan sisältöpalveluiden tarjonnassa.  
 
 
5.1.2 Toimialan strateginen tilanne 
 
Tietoyhteiskuntakehityksen näkökulmasta ”pääsy” tietoverkkoihin on kaiken perustana. Pää-
syn toteuttamiseksi on rakennettava laajakaistaisia liityntäyhteyksiä kotitalouksista tietoverk-
kojen liityntäpisteisiin. Valokaapeliin ja ”valokaapeli kotiin” -teemaan kulminoituu paljolti 
tuleva Internet 3.0 -palvelutarjonta ja kotitalouksien pääsy tämän palvelutarjonnan piiriin. 
Tähän liittyen Seutuverkon ry:n puheenjohtaja Tuija Riukulehto toteaa Seutuverkot ry:n jul-
kaisussa83: ”Hallitusohjelmasta puuttuva asia on tietoinfrastruktuurin rakentamisen tukemi-
nen. Ilman kunnollista liityntämahdollisuutta verkkoon mitkään palvelut eivät saa käyttäjiä. 
Sovelluksia ei enää mitoiteta toimimaan modeemiyhteyksien nopeudella, vaan uudet sovelluk-
set tulevat vaatimaan todellisia laajakaistaisia yhteyksiä.” 
 
Tällä hetkellä toimialan keskeiset toimijat eivät pidä perusteltuina investointeja FTTH-
markkinaan. Kun kukaan ei voi luvata taattua palvelukysyntää, ”tilanteen seuraaminen” koe-
taan perustelluksi valinnaksi. Verkkopalveluoperaattoreiden näkökulmasta nykyistä laajakais-
taisemmalle verkkopalvelutuotteelle on oltava myös hyödyntäjiä. Vaikka yhteiskunnallinen 
tavoiteasettelu on koettu myönteiseksi asiaksi, kotien laajamittaista kuiduttamista ei nykyti-
lanteessa koeta perustelluksi liiketoimeksi. Finnet-ryhmän toimitusjohtaja Matti Makkonen 
kiteytti asian seuraavasti: ”Kun on investointihalukkuutta, ei tarvitse ketään pyytää eikä käs-
keä. Kyllä me investoimme - jos edellytykset ovat olemassa”84. Tietoviikon kolumnistin tavoin 
onkin perusteltua kysyä, yritämmekö pelata ”laajakaistapalloa ilman toimijoita”.85  
 
Valokaapeliperusteisten liityntäverkkojen rakentaminen muistuttaa tällä hetkellä muna-kana 
-ilmiötä. Sen sijaan, että tyydytään määrittelemään tilanne muna-kana -ilmiöksi, tulisi pi-
kemminkin aukoa mahdollisuuksien ovia ja pyrkiä tunnistamaan muna-kana -ilmiön ratkai-
semiseksi käyttökelpoisia ratkaisuvaihtoehtoja.  
 
                                                 
83 Riukulehto, T. Verkottamisen ja verkottumisen perusperiaatteet ja tavoitteet tietoyhteiskunnan kehittämiseksi. 
Suomen Seutuverkot ry. 2003. 
84 Matti Makkosen haastattelu 5.11.2004. 
85 Laaksonen, A. Tietoviikko. 14.1.2005 
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Teknisten ominaisuuksiensa johdosta laajakaistainfrastruktuurin valokaapeloitumista pidetään 
sinänsä varmana ’future-proof’ -lopputulemana. Kysymys on paljolti siitä, minkälaisella 
roadmapilla ja kenen roadmapilla edetään. Lisähaasteen tuo tunnettu tosiasia, että verkkopal-
veluliiketoiminnalle on luonteenomaista, että on oltava ensiksi riittävästi käyttäjiä, jotta palve-
lumarkkina käynnistyisi. Verkkoinvestointien tulisi olla palvelumarkkinaan nähden etupainot-
teisia. Investointihalukkuuteen vaikuttavat monet tekijät. Investointihalukkuus on viime kä-
dessä toimijatason asioita. Toimijatason päätöksiin vaikuttavat koko toimialan rakenteellinen 
tehokkuus, näkemys palvelutarjonnan kehityksestä, yhteistyösuhteet ja noudatettavat toimin-
tamallit. 
 
 
5.1.3 FTTH-markkinan kehitystä edistävät teemat  

 
Kuvassa 5.1.3 on jäsennetty selvitystyön aikana esiintulleita ideoita nykyistä laajakaistai-
semman verkkoyhteystarjonnan toteuttamiseksi. Esiin tulleet ideat on ryhmitelty kolmeksi 
teemaksi:  
(i) markkinan rakenteelliseen tehokkuuteen liittyvät kysymykset kuten avoin pääsy (open 

access) ja synergisten kehitystrendien hyödyntäminen 
(ii) operaattoreiden  investointihalukkuutta tukevat tekijät ja  
(iii) kolmantena valokaapeliverkkojen ja kuiduttamisen toteuttamisohjeisto.  

 
Näiden lisäksi tutkimuksessa mainittiin usein  joukko hallinnollisia ja oikeudellisia kysymyk-
siä kuten tekijänoikeuskysymykset ja julkisen palvelun televisiokanavien välittämistä koske-
vat säännökset. Selvitys on toiminut tässä suhteessa näkökulmien avittajana. Selvityksen ul-
kopuolelle on jätetty kysynnän stimuloitiin liittyvien tekijöiden tarkastelu.  

 
Kuva 5.1.3 Laajakaistaisen verkkopalvelumarkkinan edistäminen 
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5.2 Markkinan rakenteellinen tehokkuus 
 

5.2.1 Poimintoja haastatteluista 
 

Valokaapeliperusteisen nykyistä laajakaistaisemman FTTH-markkinan keskeisenä kysymyk-
senä pidetään sen rakentamiskustannusta. Kun rakentaminen on kallista, kuiduttaminen etenee 
hitaasti. Tähän liittyen haastateltavilta kysyttiin: Miten toimimalla nykyistä laajakaistaisem-
man kuituverkon rakentumista voitaisiin nopeuttaa? Miten toimimalla investoinneista tulisi 
hallittavia? Onko nykykäytäntö tarkoituksenmukainen, kun kaapeliojan aukiollessa kukin 
toimija käy vetämässä omat kuitunsa samaan ojaan? Ja pitäisikö luopua paikallisen HMV-
operaattorin86 velvoitteesta rakentaa uudisrakennuskohteisiin kuparikaapelit kiinteän telever-
kon puhelinpalvelua varten. Minkä suuntaisia periaatteita noudattamalla paras lopputulos olisi 
saavutettavissa? Minkälaiset toimet lisäisivät laajakaistatarjonnan arvoa käyttäjälle? 
 
Vastauksista ilmenee huoli siitä, että toimenpidelinjauksia on mietitty korkeintaan toimijakoh-
taisesti ja että toteutukset etenevät toimijakohtaisin ja paikallisin käytännöin ilman yhteistä 
näkemystä siitä, miten paras lopputulos saavutettaisiin. Kehityksen paremmaksi koordinoimi-
seksi tarvittaisiin käsitteitä ja konsepteja keskustelun jäsentämiseksi sekä näihin pohjautuvia 
yhteisiä linjauksia. Uudessa tilanteessa vanha sisältö ei välttämättä enää toimi. Esitettyjä nä-
kemyksiä: 
 
! laajakaistaliittymien saatavuutta on rakennettava yhteistyössä, 
! kilpaillaan palveluilla eikä fyysisten verkkojen rakentamisella 
! palvelutarjonnassa on vallittava avoimuuden periaate, valinnan mahdollisuus on annetta-

va käyttäjälle    
! konvergenssikehityksen eri osapuolten on hyödynnettävä toisen tarjoamaa mahdollisuutta 

kehittyneiden palvelukonseptien luontiin  
! markkinassa pitäisi harkita uusien toimintamallien käyttöönottoa 
! tarvitaan lisää tutkimusta ja sitä kautta hankittavaa ymmärrystä siitä minkälainen on te-

hokkaasti toimiva telemarkkina 
 
Markkinan rakenteelliseen tehokkuuteen liittyviä konsepteja ovat esimerkiksi ”Open Access” 
ja Broadband Stakeholder Groupin kehittämä ’civil infrastructure utility’ (CIU) konsepti87. 
CIU- konsepti tarkoittaa toimintamallia, jossa verkkopalvelutarjonnan alimmat kerrokset ku-
ten putkitusten ja kuitukaapeleiden rakentaminen eriytettäisiin kaikkien toimijoiden käytettä-
vissä olevaksi infrastruktuuriliiketoiminnakseen kuten tie- ja vesijohtorakentaminen. Mainit-
tuja konsepteja tarkastellaan lähemmin seuraavissa luvuissa 5.2.2 ja 5.2.3. Lisäksi tarkastel-
laan markkinan moninaisuutta markkinaa stimuloivana tekijänä, esimerkkinä kyläverkot, sekä 
konvergenssimarkkinalle tyypillisiä toisiaan vahvistavia kehityskulkuja.  
 

 
5.2.2 Verkkojen avoimuus (open access) 
 
Open Access -periaatteen (avoin pääsy) ideana on, että kaikilla palveluntarjoajilla on saman-
laiset mahdollisuudet käyttää verkkoa siirtotienä loppuasiakkaalle saakka. Verkonomistajan 
roolina on hakea palveluntarjoajia ja luoda ainoastaan rajapinta, jonka kautta palveluntarjoaja 
voi saada välitetyksi palvelunsa loppuasiakkailleen. Open Access on käytössä nykyisissä tele-
                                                 
86 Lyhenne sanoista Huomattavan MarkkinaVoiman omaama operaattori 
87 http://www.broadbanduk.org/reports/CIU_Discussion_Paper_Final,_Dec_03.pdf 
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verkoissa, mutta vallitsevan käytännön soveltaminen seuraavan sukupolven verkkoihin ei ole 
osoittautunut itsestäänselvyydeksi. FTTH on nähty osaksi sitä kokonaiskonseptia, johon tele-
operaattorin tai palveluntarjoajan tarjoama perustuu. Mikäli verkkopalvelua on tarjottava kil-
pailijoille itsellisenä kustannusvastaavasti reguloituna tuotteena, käytännön pelätään romutta-
van oman tarjoaman kannattavuuden.  

 
USA:n tietoliikennekomissio FCC on selvittänyt open access -tilannetta USA:ssa88 ja pyrkinyt 
toimillaan vähentämään teleoperaattorien kokemaa sääntelyriskiä. Tästä  esimerkkinä on hel-
mikuussa 2003 alkanut valokaapelilla rakennettuja tilaajaverkkoja (FTTH, Fiber to The Ho-
me) koskeva vuokrausvelvoitteiden purku. FCC  tarkensi lokakuussa 2004 valokaapelisäänte-
lyä89: ”tuotaessa valokaapeli 500 metrin säteelle kiinteistöstä, ei tilaajajohtoon sovelleta enää 
vastaavia vuokrausvelvoitteita kuin perinteisiin tilaajajohtoihin”. 
 
Verkkojen avoimuutta on selvitetty myös eräissä laajemmissa tutkimuksissa mm. raportti 
’Broadband Open Access: Lessons from Municipal Network Case Studies’90 , jossa on esitet-
ty vaihtoehtoja eri tyyppisten palvelutarjoajien pääsylle verkkoon. Taulukkoon 5.2.2 on listat-
tu eräs tapa luokitella verkkojen avoimuutta. Suomessa vallitsevaksi Open Access-
käytännöksi on vakiintunut taso 0. Tason 0 mukaista käytäntöä on preferoitu ”käytännön yh-
teistyömallina” mm. Varsinais-Suomen laajakaistastrategiassa. 
 
Taulukko 5.2.2. Verkkojen avoimuuden tasot 
 

Avoimuuden taso Verkon omistaja tarjoaa 
Taso 0: Perusinfrastruktuuri putkitukset, rakennukset, sähkö 
Taso 1: Fyysinen taso musta kuitu, aallonpituus 
Taso 2: Siirtoyhteys kahden pisteen välinen yhteys esim. erillisellä siirtojärjes-

telmällä tai virtuaalisella Ethernet VLAN tai ATM PVC 
Taso 3: Verkkopalvelu IP Layer 3 toteutettuna MPLS:ään pohjautuvalla virtuaa-

liyhteydellä (VPN) 
   
 
5.2.3 Yhteiskäyttöinen perusinfrastruktuuri ”Open Access Oy” 
 
Englannissa Broadband Stakeholder Groupin (BSG) aloitteellisuuden pohjalta on käyty laajaa 
keskustelua Civil Infrastructure Utility (CIU) nimen saaneesta lähestymistavasta91. CIU pe-
rustuu näkemykseen, että televiestinnän markkina ei ole yksi markkina, vaan siinä on useita 
markkinoita ja että kussakin markkinassa tarvittavien investointien liiketoiminnallinen profiili 
on erilainen. Eri markkinoita ovat kuvan 5.2.392 mukaisesti kaapeliputkitukset, kaapelit, siir-
tolaitetekniikka, verkkopalvelut ja sekä ylimpänä palvelusisällöt ja palvelusovellukset.  
 
Ehdotetussa mallissa ’Civil Infrastructure Utility’ on toimija, joka vuokraa kaapeliputkituksia 
verkkopalveluiden tuottajille (teleoperaattorit) ja hinnoittelee tuotteensa pitkää poistoaikaa 
noudattaen kustannusvastaavasti. CIU ei lähtökohtaisesti ole teleoperaattori, vaan eräänlainen 
                                                 
88 http://www.mediaaccess.org/programs/broadband/#anchor30678 
89 Total Telecom 1/2005, Next Gen Regulador, sivu 16 
90http://web.si.umich.edu/tprc/papers/2004/375/Sirbu%20Lehr%20Gillett%20Open%20%20Access%202004%2
0TPRC.pdf 
91 http://www.broadbanduk.org/reports/CIU_Discussion_Paper_Final,_Dec_03.pdf 
92 http:// europa.eu.int/information_society/eeurope/ 2005/doc/all_about/broadband/bb_regional/analysys.ppt 
Presentation for Euro meeting on municipal duct 
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tieverkostoon verrattavissa olevan yhteiskunnan perusinfrastruktuurin tarjoaja. Aloitteessa 
CIU:n roolia ehdotetaan julkiselle toimijalle kuten kunnille, mutta CIU:ksi sopii yhtä hyvin 
sähkölaitokset tai teleoperaattorien muodostama konsortio. Investointien rahoittajina voisivat 
olla esimerkiksi vakuutuslaitokset ja eläkesäätiöt, eli tahot jotka etsivät sijoitukselleen riski-
töntä pitkäaikaista tuottoa. ”Open Access Oy:t” voivat olla toteutukseltaan aluekohtaisia, pai-
kallisia tai alueellisia. Sähkönsiirron alueella vastaavanlainen toimija on kantaverkkoyhtiö 
Fingrid Oy. 
 
Kuva 5.2.3 CIU laajakaistamarkkinan kentässä 

 

 
 
BSG:n raporteissa korostetaan, että ehdotettu lähestymistapa saattaisi olla Englannin (UK) 
markkinaan soveltuva, koska UK:ssa ei ole lähdetty samaan tapaan tukemaan laajakaistaisen 
infrastruktuurin rakentamista kuin Koreassa, Japanissa tai Ruotsissa eikä EU:n rahoitusmuo-
dot ole tarpeeseen nähden lainkaan riittäviä. Englannin rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyys 
antaisi UK:lle etulyöntiasemaa tämän ns. kolmannen vaihtoehdon kehittäjänä. CIU-mallin 
soveltuvuudesta Suomen markkinaan on keskusteltu eri yhteyksissä toimialan eri toimijoiden 
kanssa. Mallin käyttökelpoisuuteen on suhtauduttu yleensä myönteisesti ja verrattu sitä uusien 
moottoriteiden rahoitusmalliin, jossa tie rakennetaan markkinoilta saatavalla pitkäaikaisella 
rahoituksella ja tielaitos maksaa rakentajakonsortiolle korvausta tien käytön perusteella.  
 
Valokaapeleilla toteutetun yhteiskäyttöisen perusinfrastruktuurin ja siihen liitetyn Open Ac-
cess-toimintamallin toteuttamiskelpoisuudesta olisi tehtävä selvitys. Keskusteluissa hankkeen 
työnimenä on käytetty Open Access Oy. 
 
 
5.2.4 Moninaisuus markkinaa edistävänä tekijänä  
 
FTTH-markkinan ilmentymiä ovat parin viime vuoden aikana perustetut kyläverkot. Joitakin 
kyläverkkoja on toteutettu myös langattomilla tekniikoilla. Toteutuneissa kyläverkoissa koti-
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talouksien asiakasliittymiä oli vuoden 2005 alussa vajaa 2000. Kyläverkkojen ajovoimina 
ovat paikallinen aktiivisuus ja tietoyhteiskuntainnostus sekä laajakaistayhteyksien saatavuus-
vaikeudet ”koska operaattorit eivät ole valmiita rakentamaan uusia yhteyksiä haja-
asutusalueille ja pieniin taajamiin, ainoa mahdollisuus niiden toteuttamiseen ovat seudulliset 
ratkaisut, joihin tulisi saada julkista tukea.”93 
  
Kyläverkot näyttävät tuovan ainakin paikallisesti markkinaan tervetullutta moninaisuutta ja 
tietoyhteiskunta-ajatuksen mukaista laajapohjaista osallistumista. Kyläverkkojen liittymämää-
rän vertaaminen teleoperaattoreiden laajakaistaliittymiin ei välttämättä tee oikeutta kyläver-
koille. Kyläverkkojen palvelutarjonnassa keskeinen käsite on ns. monipalveluverkko. Moni-
palveluverkon lähestymistapana on arvokonsepti, joka sisältää tarvittavan verkkotekniikan ja 
sisältöpalveluiden lisäksi yhteisöllisyyden ja paikallisuuden elementtejä. Arvokonsepti tuo 
käyttäjiksi myös sellaiset kotitaloudet, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin käyttäneet inter-
nettiä tai omistaneet tietokonetta. Käyttäjäksi tulon  hyötynä mitä ilmeisimmin on ”olla me-
nossa mukana”.  

 
Kyläverkkojen haasteena ovat tarvittavien verkkoinvestointien rahoitus ja arvokonseptin kes-
tävyys pitemmän päälle. Käynnistyessään kyläverkot ovat joka tapauksessa yrittäjyyden ja 
innovaatiotoiminnan keskuksia.  Kyläverkkotoimijoiden investointihalukkuus perustuu erilai-
siin motiiveihin ja hyötynäkökulmaan kuin perinteisten telealan toimijoiden. Kyläverkko-
hankkeille on tyypillistä ”suuri asiakasarvo, mutta pieni liiketoiminta-arvo94”. Sitran tutki-
musjohtaja Antti Hautamäen vieraskynäkirjoituksen95 ajatukset sopivat hyvin myös kyläverk-
koihin: ”Nykyisiä innovaatiotoiminnan tukimuotoja on usein vaikea soveltaa arvokonseptei-
hin. Niiden kehittäjät - todelliset tähdet - saattavat jäädä vaille tarvittavaa tukea ja kannus-
tusta, jos rahoitusperiaatteisiin suhtaudutaan liian kaavamaisesti. Samalla on ennakkoluulot-
tomasti kannustettava innovatiivisia markkinalähtöisiä yrityksiä kaikilla toimialoilla.” 
  
 
5.2.5 Toisiaan tukevat kehityskulut 
 
Digitaalisella markkinalla, jossa teknologiat, sisällöt ja palvelut ovat digitaalisia, yhdistele-
mällä eri teknologia- ja sisältöalueiden elementtejä uudella tavalla toisiinsa on luotavissa sy-
nergiahyötyjä. Nykyistä laajakaistaisempien tiedonsiirtoyhteyksien kysessäollessa internet-
teknologioiden asema ja hyödynnettävyys vaikuttavat ylivoimaiselta. All-IP-konseptista96 
kehittyy valtakonsepti, johon yhdistyvät aikaisemmin erillisverkkoratkaisuina toteutetut tele-
viestinnän palvelut sekä lisääntyvästi digitaalisen television palvelutarjonta. Perinteisen tele-
viestinnän puheliikenne on parin vuoden aikana merkittävästi siirtymässä IP-verkon sovelluk-
siksi, lopputuloksena on Skypen kaltainen moniviestintäpuhelin. Tv-tarjonnan siirtyminen IP-
verkkoihin on tapahtumassa IPTV-konseptin muodossa. Digitaalisen television konsepteihin 
tulee uudenlaista toiminnallisuutta tehokkaasti kaksisuuntaisen jakelukanavan ansiosta.  

 
Televisiosisältöjen digitaalisuus nähdään laajalti kohteena, jolle nykyisillä laajakaistaverkoilla 
on tarjottavanaan huomattavaa lisäarvoa. Yhdistämällä digitaaliset broadcast-perusteiset tv-
lähetykset laajakaistaverkkojen mahdollisuuksien kanssa on muodostettavissa kehittyneen 

                                                 
93 Riukulehto, T. Verkottamisen ja verkottumisen perusperiaatteet ja tavoitteet tietoyhteiskunnan kehittämiseksi. 
Suomen Seutuverkot ry. 2003. 
94 “High customer value, low shareholder value.” Matti Mäkelän luonnehdinta kyläverkoista. 
95 Hautamäki, A, Karjula, K. Helsingin Sanomat. Innovatiivisia yrityksiä on tuettava kaikilla aloilla. 11.2.2005. 
96 All-over-IP. Kaikkien sovellusten toteutus IP-verkoissa. 
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hybridimedian ratkaisuja. Haastateltujen mukaan samaan suuntaan vieviä kehityskulkuja pi-
täisi osata ja haluta hyödyntää nykyistä tuloksellisemmin. Erityisesti digitaalisen television 
palvelutarjonnan välittämiseen laajakaistaverkoissa, etenkin kyläverkoissa, on paljon odotuk-
sia. 
 
Yhteen teknologia-alueeseen kohdistuvien kansallisten ohjelmien sijasta tarvittaisiin digitaali-
sen konvergenssin mahdollisuuksia edistävä All-IP -ohjelma.   
 
 
5.3 Investointihalukkuuden edistäminen 

 
Toimijatasolla vallitseva piirre on investointihaluttomuus. Investointihaluttomuuden syynä 
mainitaan alan kovasta hintakilpailusta johtuva investointiedellytysten puuttuminen. Toisena 
’hyvänä’ syynä on se, että olevista kuparikaapeleista halutaan ottaa kaikki rahastettavissa ole-
va hyöty irti. Investointiperustetta nykyistä laajakaistaisemman ’superlaajakaistaverkon’ ra-
kentamiseen ei toistaiseksi ole kyetty luomaan. Laajakaistamarkkinan kannalta toivottavin 
investointiperuste olisi kaikille osapuolille arvoa luova uudentyyppinen palveluformaatti ja 
liiketoimintakonsepti.  

 
Verkkopalvelumarkkina ei kehity mikäli markkinan toimijoiden strategiana on ”seurataan 
tilannetta” tai ”edetään niiltä osin kuin se on perusteltua”.  Kun investointihalukkuus tunnus-
tetaan keskeiseksi toimialaa eteenpäin vieväksi tekijäksi, siitä on syytä tehdä tavoite ja tosi-
asiat tunnistaen miettiä tavoitteen toteuttamiseksi tarvittavat keinot. Keinot voivat lähteä 
markkinasta itsestään tai ne voivat olla esimerkiksi toimialan säätelyyn ja toimintatapaan liit-
tyviä velvoitteita tai olevista velvoitteista luopumista. Keinot voidaan jakaa markkinalähtöi-
siin keinoihin (= market driven) ja toimialan ohjaukseen kuten regulointiin liittyviin keinoihin 
(= policy-driven).  

 
Investointihaluttomuuden taustalla voi piillä myös rakenteellisia tekijöitä. Investointeja odote-
taan ensisijaisesti nykyisiltä verkko-operaattoreilta, vaikka niiden julkituotuna strategina on 
halu siirtyy lisääntyvästi kehittyneiden verkkopalveluiden tarjoajaksi. Tähän liittyvänä toimi-
joilta itseltään odottaisi aktiivisuutta markkinarakenteiden kehittämiseksi. Market-driven ja 
policy-driven toimenpiteiden rinnalla tarvitaan aloitteita verkkopalveluiden tuottamiseki ko-
konaan uudenlaisilla rakenteilla - Open Access Oy olisi yksi tällainen. Taustaksi tarvitaan 
yhteistä näkemystä markkinan kehityksestä ja tarvittavista toimenpiteistä.  
 
  
5.3.1 Markkinavetoiset keinot 
 
Markkinavetoisen toimintatavan ideana on mahdollistaa käyttäjälle, yhteistyökumppanille tai 
toimijalle itselleen arvonluonnin paikkoja. Teleala on perinteisesti tarjonnut niukalti arvon-
luonnin paikkoja kumppaneilleen. Toimintamalli jatkaa sitkeästi olemassaoloaan, vaikka 
muutosideoita on olemassa. Seuraavassa on esitetty tapaamisissa esiin tulleita markkinavetoi-
seen toimintaan liittyviä ideoita: 

• FTTH-laajakaistaliittymä investointihyödykkeenä ja tähän liittyvä arvonnousun logiikka 
esim. asunnon arvon nouseminen, kun asunnossa superlaajakaistaliittymä. Malli toimi-
nut hyvin kyläverkkoratkaisuissa. Tietyin järjestelyin liittymä voi olla luonteeltaan 
myös omistuksellinen liittymä. 
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• Arvolupaukset kuten mahdollisuus täysipainoiseen etätyöskentelyyn, etäopiskeluun, so-
siaalisiin kontakteihin, etäterveydenhuoltoon, elämän rikastuttamiseen. Toimintamalli 
edellyttää verkkopalveluoperaattorilta kykyä toteuttaa em. arvolupauksia mahdollistavia 
palvelusovelluksia ja luvussa 4 käsiteltyjä palvelutarjoamia.  

• Markkinarakenteiden muuttaminen (kappale 5.3.2) ja uudet rahoitusmallit. Toiminta-
malli vapauttaa verkkopalvelutoimijat pitkäkestoisista infrastruktuuri-investoinneista. 
Vetäytyminen infrastruktuuri-investoinneista ja oman liiketoimintafokuksen siirtäminen 
palveluoperointiin, tekee tilaa niille pääomatoimijoille, jotka etsivät pitkäaikaisia ja pie-
nen riskin sisältäviä sijoituskohteita.  

• Public/private kumppanuus julkisen tiedon tuottajana ja hyödyntäjänä. Haastatteluissa 
esiintulleena esimerkkinä tv-median ohjelma-arkistojen on-demand-tyyppistä käyttö-
mahdollisuutta pidetään merkittävänä  superlaajakaistaverkon hyödyntämismahdollisuu-
tena. 

• Palveluliittymien kehitys tarjonnan kohdentamiseksi käyttäjäryhmän tarpeiden ja arvos-
tusten mukaiseksi. Palveluliittymämallissa verkkoliittymä on isomman  palvelukokonai-
suuden näkymätön osa, jota ei edes hankita erillisenä tuotteena. 

 
 

5.3.2 Sääntely ja investointihalukkuus 
 
Toimialan sääntelyssä perinteiseen teletoimintaan liittynyt kehitysvaihe on päättymässä toi-
mialan kehityksen saturoituessa ja perinteisen toiminnan menettäessä asemaansa markkinan 
valtavirtana. Uusi kehitysvaihe Internet 3.0 (kuva 4-1) edellyttää liikkeellelähtöä tukevaa 
sääntelytoimintaa. Haastattelujen perusteella haluttavat toimintamallit ovat toistaiseksi sel-
kiintymättömiä, vaikkakin joiltakin osiltaan hyvin konkreettisia ja pikaistakin kannanottoa 
vaativia. Seuraavassa tapaamisissa esiintulleita sääntelyyn liittyviä toimenpide-ehdotuksia: 

 
• Päällekkäisistä verkkopalvelurakenteista (= internet-puhelu perinteisten puhelinpalve-

luiden sijaan) luopuminen ajankohtaistuu laajakaistatarjonnan ulottuessa suurimpaan 
osaan alueen kotitalouksista. Keinona yleispalveluvelvoitteesta luopuminen kiinteän te-
leverkon puhelinpalveluiden osalta. Toimenpiteellä olisi investointihaluja stimuloiva 
vaikutus. 

• Edelliseen liittyvänä perinteisen puhelinverkon alasajo. Toimenpide vähentäisi operaat-
toreiden kustannuksia ja tekisi tilaa laajakaistapalveluiden kehittämiselle. 

• Kaikkien uudisrakennuskohteiden toteutus valokaapeliratkaisuilla ja kupariverkon ra-
kentamisvelvollisuuden poistaminen HMV-asemassa olevilta operaattoreilta. Asiaan 
liittyvä selvitystyö tulisi tehdä pikimmiten.    

• Kuparikaapeleiden romuttamismahdollisuus, kun liityntäyhteydet toteutettu valokaape-
lilla talojakamoihin tai vastaaviin tiloihin asti. Kun kaapeleiden romuttamisilmoitus teh-
ty, ei yhteyksien vuokrausvelvollisuutta; kyseessä toiminnan tältä osin tapahtuva lopet-
taminen. 

• Erityisesti uudisrakennusalueiden kuiduttamisessa panostettava aluesuunnitteluun vas-
taavalla tavalla kuin vesijohto- ja viemäriverkostoja toteutettaessa.  

• Olisi harkittava siirtymistä telealalle luonteenomaisesta ’last mile’ -ajattelusta first mile 
-ajatteluun ja toteutusmalliin. Mallissa teleoperaattorin hallitseman ’viimeisen mailin’ 
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sijaan tulisi käyttäjän itsensä tai kiinteistöyhtiönsä välityksellä omistama ja hallitsema 
’ensimmäinen maili’.    

• Broadband Stakeholder Groupin esittämän Civil Infrastructure Utility-mallin käyttökel-
poisuuden ja toteuttamismahdollisuuksien arviointi suomalaisessa toimintaympäristössä 

• Toimialan kehityksen ohjaus kuhunkin kehitysvaiheeseen sopivalla ohjausmallilla. 
”Ministeriö ei voi ohjata rahalla, siksi sen tulisi jäsentää markkinaa ja toimia aloitteen-
tekijänä.”  

 
 
5.4 Valokaapeliverkkojen toteutuksen ohjeisto 
 
5.4.1 Teknisesti yhteneväiset ratkaisut 
 
Valokaapeliperusteisten laajakaistaverkkojen rakentaminen kaipaa yhtenäistä teknisiin kysy-
myksiin liittyvää ohjeistusta. Nykyisellään toteutukset vaihtelevat toimijakohtaisesti ja verk-
kokohtaisesti. Toteutusten erilaisuudesta johtuen laajakaistainfrastruktuuri näyttää muodostu-
van teknologisesti pirstoutuneeksi. Tämä tulee osaltaan vaikeuttamaan toimivan kokonaisuu-
den ja tehokkaan markkinan muodostumista.  
 
 
5.4.2 Kuiduttamisen ohjeisto 
  
Toistaiseksi ei ole muodostunut yhteneväisiä toimintamalleja esimerkiksi uudisrakennuskoh-
teiden kuiduttamiseksi. Tämä voitaisiin asettaa HMV-asemassa olevien verkkotoimijoiden 
velvoitteeksi. Haastateltujen mukaan kuiduttamisen pitäisi olla lähtökohtana kaikissa uudisra-
kennuskohteissa. Kaapelirakenteet, joissa perinteisten kuparijohtimien ohella on tarvittava 
määrä valokuituja ovat eräs siirtymäkauden ratkaisu.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Yleiset huomiot 
 
1. ”Valokaapeli kotiin" korostaa käsitteenä teknologiaa ja luo virheellisestä mielikuvaa, 

että valokaapelin pään pitäisi ulottua kodin seinien sisäpuolelle asti. Vastaavalla taval-
la kuin tv-ohjelmien jakelussa FTTH-laajakaistayhteys on tuotavissa viimeiset kym-
menet tai sadat metrit nykyisillä kuparitekniikoilla toteutetuissa sisäverkoissa. Kerros-
taloasunnoissa ”kotien valokaapeliyhteydet” päättyvät kaikissa toteutuksissa ml. Japa-
nin ja Korean FTTH-toteutukset rakennuksessa olevaan talojakamoon. Teknisen tar-
kasti otettuna kyseessä on FTTP97-ratkaisu, mutta käyttäjän kokeman palvelutason 
kannalta FTTH. Yhden asunnon rakennuksissa FTTH ja FTTP ovat sama asia ”taloja-
kamon” ollessa yleensä eteistilassa. 

 
2. ”Valokaapeli kotiin” -teeman toteutus pitäisi kytkeä nykyistä laajakaistaisemman 

markkinakehityksen aktivointiin. Kun yhteysnopeudet ovat kymmenien - sadan 
Mbit/s:n tasolla, syntyy uudenlaista seuraavalle kehitysvaiheelle Internet 3.0 luonteen-
omaista palvelutarjontaa. Nykyisen kehitysvaiheen Internet 2.0 laajakaistayhteyksien 
toteutus on mahdollista ADSL-viitekehyksessä.  

 
3. ”Valokaapeli kotiin” teema-alueen tilanteelle on tällä hetkellä ominaista muna-kana-

ilmiö. Markkinan keskeiset toimijat eivät pidä perusteltuna investointeja FTTH-
markkinaan, ellei ole näköpiirissä riittävästi nykyistä laajakaistaisempia palvelusovel-
luksia. Kun kukaan ei voi luvata taattua palvelukysyntää, ”tilanteen seuraaminen” koe-
taan perustelluksi valinnaksi. Sen sijaan, että tyydytään määrittelemään tilanne muna-
kana-ilmiöksi, tulisi pikemminkin aukoa mahdollisuuksien ovia.  

 
 

Mihin valokaapelia tarvitaan 
 

4. Vielä 1990-luvulla kuparikaapeleissa ei uskottu päästävän paljoakaan ISDN:ää suu-
rempiin siirtonopeuksiin eikä myöskään jaettua kapasiteettia tarjoavien tekniikoiden 
(kaapelimodeemi, radiotekniikat) uskottu tuovan laajakaistaa kotiin, joten muodostui 
käsitys siitä, että laajakaistapalvelut voidaan saada kotitalouksiin vain valokaapelin 
avulla. Kuparijohtimia jatkuvasti tehokkaammin hyödyntävä teknologia kehittyy kui-
tenkin nopeasti ja suurista markkinoista johtuen myös hintakehitys on voimakkaasti 
laskeva. ADSL2 tuo kupariparilla 12 Mbit/s kotiin, ADSL2+ jopa 24 Mbit/s, joten 
useimpien kotien laajakaistaksi riittää vaativillekin laajakaistapalveluille DSL useaksi 
vuodeksi eteenpäin. DSL-tekniikan ohella myös erilaiset radiotekniikat kehittyvät: en-
nen WLAN kykeni välittämään 10 Mbit/s, nykyisin 54 Mbit/s. Vuoden 2005 aikana 
uskotaan WiMAX-radiotekniikan tulevan käyttöön valttinaan suuri kapasiteetti ja ulot-
tuvuus.  

 
5. Valokaapelilla kapasiteetti ja ulottuvuus ovat kuitenkin merkittävästi suuremmat kuin 

muilla liityntäverkon vaihtoehdoista. Valokaapeliverkkoja suunnitellessa ja rakentaes-
sa tulisi ottaa huomioon, että kyseessä on pitkän aikavälin investointi. Mikäli seutu- ja 
kyläverkkoja tullaan jatkossa rakentamaan merkittäviä määriä, olisi harkittava raken-

                                                 
97 lyhenne sanoista Fiber-To-The-Premises 
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nemääräysten kokoamista, jolla taattaisiin, että rakennettavat verkot olisivat asianmu-
kaisia, luotettavia ja investoinneille saataisiin täysimääräinen käyttöikä. 

 
6. Valokaapelia tuodaan kapasiteettitarpeen kasvaessa lähemmäksi kotia, enenevässä 

määrin kiinteistöön saakka, mutta viimeiset metrit huoneistoon toteutetaan tavallisesti 
kuparilla ja päätelaiteliitäntä kuparilla tai langattomasti ns. langaton reuna. Etelä-
Korea on edelläkävijä laajakaista-penetraatiossa, mutta Japani on samalla tasolla valo-
kaapelin käytössä kotien laajakaistayhteyksillä: molemmilla 9 % kaikista laajakaista-
liittymistä on toteutettu valokaapelilla. Maanosista Aasia johtaa valokaapelin käytössä 
tilaajaverkossa, Eurooppa seuraavana ja Pohjois-Amerikka on merkittävästi jäljessä 
kolmantena.  

 
 

FTTH ja palvelutarjonnan kehitysmahdollisuudet 
 

7. FTTH-verkkopalvelukonsepti on avainasemassa luvussa 4 kuvatun palvelukehityksen 
mahdollistamiseksi. Palvelumarkkinan kehitystä kuvattiin vaiheina Internet 1.0, Inter-
net 2.0 ja Internet 3.0.  Vaiheeseen Internet 3.0 siirryttäessä netin käyttömahdollisuu-
det monipuolistuvat ja käytettävät teknologiat vaihtuvat. Digitaalisen television palve-
luformaatit hyötyvät kaksisuuntaisuudesta ja lisäarvoa tuottavien toimintojen niputta-
misesta. Liiketoiminnan uudet palvelukonseptit kuten Triple-Play (Internet, puhelin, 
TV-ohjelmat) luovat  liiketoiminta-edellytykset valokaapelien laajamittaiselle käytölle 
liityntäverkossa, mutta sen toteuttamiselle on myös esteitä kuten tekijänoikeudet ja 
julkisen palvelun tv-kanavien välitysvelvoite. 

 
 

Yhteiskunnan mahdollisuus edistää FTTH-markkinan kehitystä 
 

8. Laajakaistastrategian asiakohdalle ”yhteiskunnan mahdollisuudet edistää valokuidun 
käyttöä kotitalouksien laajakaistayhteytenä” on löydettävissä muunkinlaista sisältöä 
kuin budjettisisältö. FTTH-mallin mukaisen verkkopalvelutarjonnan kehittymisen 
keskeiseksi edellytykseksi tunnistettiin toimijoiden investointihalukkuus. Investointi-
halukkuuteen ”tarvittavat edellytykset” on kuitenkin vaikea ja moniulotteinen asia. 
Edellytyksiin voidaan vaikuttaa kysyntä- ja tarjontatekijöitä tukemalla, mutta yhä ko-
rostuneemmin vasta toimijan oma kyvykkyys operoida markkinassa ovat tarvittavia 
edellytyksiä. Oman kyvykkyyden lisäksi on huolehdittava käytettävissä olevien mark-
kinavetoisten keinojen ja sääntelyyn liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämisestä. 
Toimialan sääntelyyn liittyvillä keinoilla voidaan tukea markkinan suotuisaa kehitystä 
ja investointiedellytyksiä. Toimijoiden oman liiketoimintaosaamisen  ja palvelutar-
joaman kehitys ovat kuitenkin avainasemassa.     
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LIITE 1 Tutkimusta varten haastatellut asiantuntijat 
 
 

Nimi Asema Yritys 
Grindgärds Ulf Puheenjohtaja Suomen Seutuverkot ry 

 
Ruikulehto Tuija Toimitusjohtaja Verkko-osuuskunta  

Kuuskaista 
Veteläsuo Jukka  Executive Vice President Elisa Oyj 

 
Makkonen Matti  
Karttunen Jari 

Konsernijohtaja 
T&K päällikkö 

Finnet Oy 
Finnet Oy 
 

Raimo Kantola  Professori TKK 
 

Jukka Jaatinen Toimitusjohtaja Gumbo Infra Oy 
 

Lehto Markku  
Jouko Harle 

Vice President 
Department Manager 

Teliasonera Oyj 
Teliasonera Oyj 
 

Tuomo Lehtonen  
Matti Kurki 
Mika Virta 

Johtaja 
Tuotepäällikkö 
Toimitusjohtaja  

Song Networks Oy 
Song Networks Oy 
Naveco Oy 
 

Esko Myllylä  Vice President Teleste Oy 
 

Väätämöinen Hannu  Product Group Manager NK Draka Finland Oy 
 

Reijo Svento Toimitusjohtaja FiCom 
 

Jorma Laasasenaho 
Jari Salokannel  

Toimitusjohtaja 
Teknologiajohtaja 

Nortel Networks Oy 
Nortel Networks Oy 
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LIITE 2 Toteutetut ja rakenteilla olevat seutuverkot 
 

 

 
  
 
 


