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INTERNETYHTEYDET HERÄTTÄVÄT KESKUSTELUA  
Tuleeko 4G-verkko Padasjoelle? Kannattaako valokuituverkkoa rakentaa?  

Suomessa monet jaksavat vieläkin vannoa langattomuuden nimeen, vaikka 

verkko ei toimisikaan luvatulla tavalla.  

Teleoperaattorit mainostavat nopeita 4G-

yhteyksiä, joita on tällä hetkellä saatavissa joissa-

kin kaupungeissa. Operaattorien peittokartat 

näyttävät paperilla hyvältä, mutta verkkoa ei vält-

tämättä olekaan alueella, jolla sen kartan mukaan 

pitäisi toimia. Lupauksia on paljon, mutta monet 

asiat viivästyttävät myös langattoman verkon 

rakentamista.  

Tänä syksynä valtio kes-

keytti ns. taajuushuuto-

kaupan, jonka tarkoituk-

sena on myydä 800 me-

gahertsin taajuus ope-

raattoreille. Tämä uusi 

taajuus saattaisi helpot-

taa jonkin verran langat-

toman verkon ruuhkai-

suutta erityisesti haja-

asutusalueilla. Taajuuden 

piti tulla käyttöön alun 

perin tämän vuoden tammikuussa, mutta nyt 

aikaraja on siirtynyt jonnekin tulevaisuuteen.  

Toinen syy viivästymiseen lienee 4G-verkon 

rakentamisen kalleus. Onkin täysin mahdollista, 

että kattava 4G ei ainakaan kaupallisten operaat-

torien toimesta tule haja-asutusalueille. Miksi ei? 

Syynä on raha: haja-asutusalueilla verkon käyttä-

jiä ei ole tarpeeksi, jotta se olisi kaupallisten ope-

raattorien mielestä kannattavaa. Käytännössä 

4G-tukiasemia pitäisikin olla n. 200 metrin vä-

lein. Ja jotta yksi tukiasema olisi operaattorille 

kannattava, sen piirissä tulisi arviolta olla ainakin 

100 käyttäjää. Langattoman verkon rakentami-

nen on siis yhdelle operaattorille kallis investoin-

ti, vaikka voitto-odotukset saattavatkin olla ko-

vat verkon valmistuttua. Esimerkiksi Australian 

maaseudulla rakennettiin langaton 4G-verkko 

500 000 kotitalouteen. 

Verkko maksoi 1,4 mil-

jardia Australian dollaria 

eli 1,01 miljardia euroa.  

Kovia hinta-arvioita esit-

tävät myös jotkut tieto-

tekniikan asiantuntijat 

Suomessa. Esimerkiksi 

tietoverkkotekniikan pro-

fessori Jukka Manner 

Aalto-yliopistosta toteaa 

YLE:n uutisessa, että 

4G-verkon rakentamis-

kustannukset nousevat Suomessakin mahdolli-

sesti satoihin miljooniin euroihin. Tämän väis-

tämätön seuraus on langattomien nettiyhteyksien 

hintojen nousu. Nämä investoinnithan maksaa 

lopulta aina asiakas, sillä kustannukset tuovat 

haasteita operaattoreille. Lisäksi professori pitää 

ennusteita kymmenien megabittien langattomista 

nopeuksista turhan optimistisina. On syytä muis-

taa, että yhden tukiaseman kapasiteetti jakautuu 

aina kaikkien käyttäjien kesken. (*)    

JOS KUNNASSA OLISI OMA VALOKUI-

TUVERKKO, NIIN SE MAHDOLLIS-

TAISI LANGATTOMAN VERKON, 

MYÖS 4G:N, KYMMENIEN METRIEN 

SÄTEELLÄ KUIDUN PÄÄSTÄ. TÄMÄ 

LANGATON VERKKO PYSTYTTÄISIIN 

SIIS TOTEUTTAMAAN VALOKUITU-

VERKON VARAAN VARSIN EDULLI-

SILLAKIN TEKNIIKOILLA.  
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Huonot yhteydet puhuttavat 

Usein on puhe siitä, mistä on puute. YLE:n uu-

tistoimitus tekee varsin säännöllisin väliajoin 

juttua internetyhteyksistä ja laajakaistoista. Lisäk-

si ihmiset verkossa keskustelevat aiheesta aktiivi-

sesti. Huonot yhteydet, ja varsinkin maaseudun 

kiinteän puhelinverkon (kupariverkon) purkami-

nen TeliaSoneran toimesta useilla paikkakunnilla 

on tänäkin vuonna kirvoittanut esiin ainakin 

parin kansanedustajan huolen edustamansa alu-

een tietoliikenneyhteyksistä. Purettujen kiintei-

den yhteyksien tilalle tarjotaan ainoastaan langat-

tomia ratkaisuja, jotka eivät lopulta toimi.  

Kansanedustajat ovatkin kirjallisesti kysyneet 

Suomen hallitukselta, mitä se aikoo tehdä, jotta 

toimivat puhelin- ja laajakaistayhteydet turvataan 

haja-asutusalueilla, sekä mitä hallitus aikoo tehdä 

operaattoreiden saamiseksi kuriin, jotta 3G-

verkko saadaan toimimaan joka puolella Suomea 

edes kohtuullisesti. Useinhan tilanne on se, että 

asiakkaat ovat toistuvasti valittaneet operaatto-

reille ongelmista, mutta operaattorit eivät tee 

asialle mitään. Viestintäministerin vastaukset 

molempiin kysymyksiin ovat varsin ympäripyö-

reät. Kysymykset ja vastaukset ovat julkisia, ja ne 

ovat luettavissa Suomen eduskunnan internet-

sivuilta www.eduskunta.fi.  

 

(*) Sähköisessä uutiskirjeessä pääset alkuperäiseen uutiseen klikkaamalla alla olevaa linkkiä.  

http://yle.fi/uutiset/asiantuntija_kyseenalaistaa_4g-verkon_nopeuden_tarkoituksenmukaisuuden/6339905 

 

Padasjoen Yrittäjät ry:n vetämä tiedon valtatie -valokuituhanke selvittää  

valokuituverkon rakentamismahdollisuudet Padasjo en kunnassa.  
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