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Hankkeen tausta
Digitaalisuuden kehittymisen mukanaan tuoma neljäs teollinen vallankumous luo muutoksen, jossa yritysten ja organisaatioiden toimintaa on mahdollisuus uudistaa ja luoda uutta
kilpailukykyä. Digitaalisuuden hyödyntäminen mahdollistaa uusia palveluja ja liiketoimintamalleja sekä myös kaupunkirakenteen kehittämisen uudella tavalla. Nopea kiinteä tietoliikenneverkko sekä sen päälle rakentuva 5G on keskeinen osa uusien teknologioiden (esim.
IoT, Big Data, alustat, keinoäly) hyödyntämisessä. Uudet teknologiat tuovat myös muutoksen, jossa niiden mukanaan tuomat innovaatiot mahdollistavat uudet toimintamallit vanhojen toimintamallien tilalle. Muutos antaa myös uusia mahdollisuuksia kaupunkien rakenteiden ja toimintojen suunnittelulle. Suomi haluaa olla maailman johtava maa digitalisaation
murroksessa ja luomassa kansainvälisesti uusia toimintakonsepteja, tuotteita ja osaamista.
Teknologian läsnäolo ei kuitenkaan itsessään ole riittävä tae tietoliikenneyhteyksien tehokkaasta hyödyntämisestä. Tiedonsiirron nopeuden ja saavutettavuuden hyödyntäminen edellyttävät prosessien ja toimintamallien uudelleensuunnittelua ja uudenlaista innovaatiotoimintaa sekä innovaatio- ja pilotointialustaa.
Nopeiden kiinteiden tietoliikenneyhteyksien rakentuminen operaattoreiden toimesta markkinaehtoisesti ei ole ollut viime vuosina itsestäänselvyys. Hankkeessa nostetaan esille myös
muita alalla operoivia tahoja, jotka edistävät tietoliikenneyhteyksien rakentumista omilla toimillaan. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on tuoda esille myös toimintatapoja, joiden
avulla varmistetaan Hämeeseen riittävän laajan valokuituinfran rakentuminen, joka edelleen
luo vahvan perustan 5G:n ja 5G:hen tukeutuvien teknologioiden hyödyntämiselle koko Hämeessä. Hankkeessa tuodaan esille toteutettuja tai toteutuksessa olevien infrahankkeiden
oppeja ja parhaita käytäntöjä niin valtakunnallisesti kuin maakunnankin näkökulmasta. Lisäksi hankkeen puitteissa otetaan kantaa erilaisista väestön tiheyksistä koostuviin alueisiin,
miten ja missä nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentuminen on todennäköisintä sekä
millä tavoin kunta voisi olla edistämässä infran rakentumista.
Uusien teknologioiden hyödyntämiseksi ja kattavan tietoliikenneinfran rakentumiseksi tarvitaan alueelle laaja ymmärrys, yhteinen tahtotila ja visio kaikilla keskeisillä toiminnan alueilla,
jotta se palvelee mahdollisimman hyvin maakuntaa, sen asukkaita ja elinkeinoelämää. Maakunnan ja kuntien rooli alueellisen teknologisen harppauksen ottamisessa on merkittävä,
johtuen mahdollisuuksista edistää asioita monella eri tasolla sekä prosessien eri vaiheissa.
Hanke aloittaa Hämeen ammattikorkeakoulun 5G:n hyödyntämiseen liittyvän kehitys- ja tutkimustyön alueen elinkeinojen tukemiseksi. Ajallisesti hanke sijoittuu 5G-teknologian tuomaan murrokseen, koska standardisointi on viety päätökseen vuoden 2019 aikana. Markkinoille tulevat vuonna 2020 uudet 5G yhteensopivat päätelaitteet ja kilpailu 5G:n mahdollisuuksien hyödyntämiseksi alkaa.
Tämä selvitys on osittain jatkoa keväällä 2019 tehdylle Moreeni-Rastikankaan 5G-selvitykselle.

Valmistautuminen 5G Hämeeseen

2

2/40

5G:n liiketoimintapotentiaali
Tietoliikenneverkkojen merkitys tulevaisuudessa
Valokuitu ja älykkäät mobiiliverkot yhdessä avaavat mahdollisuuksia uusille palveluille monesta eri näkökulmasta. Esimerkiksi kunnat pyrkivät kehittämään asukkaille tuotettuja palveluita jatkuvasti entistä paremmiksi ja älykkäämmiksi. Älykkäiden palveluiden avulla kunnat
pyrkivät helpottamaan asukkaidensa arkea tehostaen samalla omaa toimintaansa. Kunnat
etsivät erilaisia ratkaisuja älykkääseen liikenteeseen kuin myös peruspalveluiden tehostamiseen tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien avulla. Kuluttajat hyötyvät laadukkaista tietoliikenneyhteyksistä sekä niiden avulla tuotettujen älypalveluiden että entistä luotettavammin toimivien yhteyksien kautta. Viidennen sukupolven matkapuhelinverkkojen avulla myös langattomien verkkojen luotettavuus paranee teknisen toteutuksen ansiosta. Matkapuhelinverkkojen viidennen sukupolven, joka tavallisemmin tunnetaan lyhenteellä 5G, tehokas markkinointi on nostanut tietoliikenneverkkojen yhteiskunnallista merkitystä korkeammalle ja samalla se nostaa esille myös muun passiivisen tietoliikenneinfran tärkeyttä. Pitkään pääsääntöisesti kuparikaapeloinnilla toteutetut tietoliikenneverkot alkavat olla suurimmilta osin purettuja tai vähintään elinikänsä päässä ja taajamien sisällä kuparikaapeleita on korvattu hyvin
tehokkaasti valokuidulla ja matkapuhelinverkon kautta toimivilla langattomilla laajakaistayhteyksillä. Taajamien ulkopuolella kuparikaapelointien korvaaminen on tapahtunut lähinnä
mobiililaajakaistojen avulla ja vanhentunut kuparitekniikka on yksinkertaisesti purettu pois
esimerkiksi sähkönjakeluverkkojen maakaapeloinnin yhteydessä, kun sähköverkkojen omistajat ovat purkaneet pylväänsä. Aiemmat kupariverkot on toteutettu aikanaan suurilta osin
valtio-omisteisen Telen kautta, kun kupariverkkoa rakennettiin puhelinyhteyksiä varten ja
paikallisia puhelinyhtiöitä muodostettiin. Nykyään huomattavan markkinavoiman omaavat
operaattorit toimivat markkinaehtoisesti ja rakentavat verkkonsa liiketoiminnan kannalta
kannattavimmille alueille. Tietoliikenneverkkojen liiketoimintamalli on siis muuttunut kiinteän verkon rakentamisen osalta. Muutosta ovat ajaneet osin myös teknologinen kehitys langattomien puhe- ja datayhteyksien osalta. Toisaalta verkon ikääntymisen ja palveluiden tarpeen kasvun myötä voidaan ajatella myös liiketoiminnan tarpeiden luoneen kehityspaineita
erilaisille uusille teknologioille ja ratkaisuille. Euroopan komissio on asettanut tavoitteeksi,
että vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus 100 Mbit/s tietoliikenneyhteyksiin ja Suomen valtion digitaalisen infrastruktuurin strategian mukaan Suomi tavoittelee
yhteyksien kehittymistä vähintään komission tavoitteiden mukaisesti. Langattomat verkot
ovatkin kehittyneet nopeasti ja 5G:n myötä niiden voidaan sanoa jo osin olevan rinnakkaisena palveluratkaisuna kiinteille valokuituyhteyksille. 5G:n myötä langattomasti tuotettavien
palveluiden mahdollisuudet kasvavat entisestään, kun teknologia on riittävän pitkällä uudenlaisten ja älykkäiden, yksityisten sekä julkisten palveluiden toteuttamiseksi.

Älykkäät palvelut helpottamaan ja tehostamaan
5G avaa uusia mahdollisuuksia myös virtuaalisen todellisuuden ja lisätyn todellisuuden käyttötapauksille. 5G:n avulla esimerkiksi etänä ohjattavien robottien avulla tehtävät leikkaukset
tai kirurgiset toimenpiteet ovat jatkossa mahdollisia. VR- (Virtual Reality) ja AR-sovellukset
(Augmented Reality) ovatkin usein hyvin aikakriittisiä ja vaativat minimaalisen pienen viiveen
rinnalla myös suuren taatun tiedonsiirtokapasiteetin. Kiinteän valokuituyhteyden avulla pystytään jo varmistamaan riittävä taso sekä viive ja yhdessä 5G:n avulla toisiaan varmistaen
etänä tehtävät leikkaukset voidaan suorittaa luotettavasti ja turvallisesti.
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Yleisesti terveydenhuollon erilaisten älykkäiden palveluiden odotetaan kasvavan ja koko terveydenhuollon alan odotetaan hyötyvän 5G:n mahdollistamista sovelluksista. Kuluttajat seuraavat jo itse omia elintoimintojaan erilaisten älysovellusten sekä anturien kuten älykellojen
avulla, joten elintoimintojen seuraaminen etänä esimerkiksi vanhustenhuollossa tai palveluasuntoloissa voidaan nähdä hyvin potentiaalisena käyttötapauksena 5G ja IoT-verkoille. Etämonitoroinnin mahdollisuuksia voidaan laajentaa myös esimerkiksi maatalouteen, sillä ihmisten terveydentilan lisäksi voidaan seurata myös eläinten terveydentilaa ja puuttua näin mahdollisimman nopeasti eläinten kautta leviävien tautien torjuntaan tai yleisesti laadunvalvontaan. Jo nyt löytyy erilaisia kasvinviljelyyn suunniteltuja laadunvalvontaan ja maaperän kartoitukseen liittyviä sovelluksia. Esimerkkinä eräs yritys tarjoaa sovellusta ja palvelua, joka
hyödyntää drone-lennokkeja ja jossa kasvinviljelylohkoja kuvataan droneihin asennetuilla
kameroilla ja tämän jälkeen kuva- ja videomateriaali lähetetään sovelluksen tuottajan pilvipalveluun analysoitavaksi. Sovelluksen avulla infrapuna- sekä lämpökameralla kuvatuista lohkoista on mahdollista erottaa ongelmapaikkoja ja esimerkiksi kasvinsuojelua tai lisälannoitetta tarvitsevia lohkon osia. Toistaiseksi kuvauslento suoritetaan syöttämällä dronelle lentoratakartta, mutta periaatteessa lennokkia voitaisiin hallita myös esimerkiksi etänä kaupungista hyvien yhteyksien ja valvonnan avulla. Sovellusta ja analyysiä voidaan käyttää myös esimerkiksi rakennusalalla, sillä sovelluksella on mahdollista kuva-analyysin perusteella laskea
myös esimerkiksi tilavuuksia ja pinta-aloja. Analysoituun dataan ja paikkatietoon perustuen
myös muiden laitteiden ohjaaminen ja automatisointi esimerkiksi lannoittamisen osalta voitaisiin tehdä valvontalennon perusteella. Tehokkaiden tietoliikenneverkkojen tarve kasvaa
siis myös maatalouden tarpeiden myötä ja siksi valokuidun rakentamisesta tulisi huolehtia
myös taajamien ulkopuolelle.

Etätyön kehittyminen ja kasvaminen
Etätyöllä tarkoitetaan työnantajan kanssa sovittua työnteon mallia, jossa työ tehdään osittain tai kokonaan muualla kuin tavanomaisessa paikassa kuten esimerkiksi työnantajan toimistolla. Etätyön tekeminen on yleistynyt tietoliikenneverkkojen sekä yleisen tietoteknisen
kehityksen sekä myös yleisesti tietotyötä sisältävien työtehtävien määrällisen kasvun myötä.
Uusimman vuonna 2019 julkaistun tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan 43% suomalaisista voisi tehdä etätöitä.
Suomessa tehtävien etätöiden määrä on tämän raportin kirjoittamishetkellä kasvanut vähintään hetkellisesti johtuen koronavirus-pandemiasta. Ylen teettämän kyselyn mukaan yli miljoona suomalaista siirtyi etätöihin koronakriisin aikana ja heistä noin puolet haluaa jatkaa
etätöissä pandemian jälkeen. Yksityisen sektorin puolella hallitus on epidemian vuoksi suositellut etätöitä, mutta julkisella sektorilla hallitus on jopa velvoittanut työntekijät etätöihin.
Useiden arvioiden mukaan pandemialla tulee olemaan pysyvä vaikutus tehtävien etätöiden
määrään myös pandemian hellittäessä, kun yritykset ovat ikään kuin pakollisen etätöitä koskevan testijakson jälkeen todenneet etätöiden vaikutukset liiketoimintaan, tulokseen ja laskevat mahdollisia saatavia kustannussäästöjä, joita saataisiin liittyen esimerkiksi toimistotilojen vähentämiseen ja niiden ylläpitämiseen.
Etätyö mielletään usein kotona tehtäväksi työksi, vaikka toimivien tietoliikenneyhteyksien
sen mahdollistaessa monet ovat siirtyneet tekemään etätöitä myös vapaa-ajan asunnoilleen
eli suomalaisten kohdalla useimmiten mökeille. Tilastokeskuksen vuoden 2018 tilastojen mukaan pelkästään Hämeenlinnassa on yli 8300 mökkiä, joten vapaa-ajan asuntojen älykkäät
palvelut ovat myös Hämeessä tärkeässä osassa. Harvoissa tilanteissa mökeille on rakennettu
kiinteää tietoliikenneverkkoa, jolloin langattomien tietoliikenneyhteyksien tärkeys niin

Valmistautuminen 5G Hämeeseen

4/40

etätöiden tekemisen kuin myös muiden älypalveluiden kannalta kasvaa entisestään. Tilastokeskuksen mukaan keskimääräinen mökin omistajien ikä on 63-vuotta ja viime vuosina onkin
uutisoitu, että nuorempi sukupolvi ei ole kiinnostunut mökkeilystä. Omakotiliiton tuoreen
2020 tehdyn kyselyn mukaan mökkeily on kuitenkin lähtenyt uuteen nousuun ja jopa nuoret
haluavat kesämökin. Nuoret näkevät mökkeilyn nyt vastapainona hektiselle arjelle ja tärkeänä arvona nähdään myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta lähimatkailun pienentävän
hiilijalanjälkeä verrattuna ulkomaanmatkailuun. Nuoremmat sukupolvet omaksuvat usein
uudet palvelut nopeammin käyttöönsä ja tämä tulisi huomioida myös kaupunkien ja kuntien
tietoliikenteeseen liittyvissä strategioissa. Uusilla älypalveluilla voidaan helpottaa vapaa-ajan
asuntojen ylläpitoa ja sekä lisätä myös turvallisuutta hyvin yhteyksien kautta. Mökkeily ja vapaa-ajan matkustaminen tuovat kunnille lisäksi tulovirtoja, auttavat paikallisia takaamalla
alueen palveluita ja tukevat paikallisia yrittäjiä. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että kaupungit ja
kunnat huomioivat ja pyrkivät tilanteeseen, jossa hyvät tietoliikenneyhteydet pyritään takaamaan myös taajamien ulkopuolelle ottaen huomioon myös vapaa-ajan asuminen.
Etätyön tekeminen ei välttämättä tarkoita pelkästään kotona tai mökillä tehtävää työtä vaan
etätyön tekeminen voi jatkossa toteutua myös uudenlaisin keinoin kuten esimerkiksi asuinalueiden läheisyyteen rakennettujen hubien kautta. Tässä tapauksessa hubilla tarkoitetaan
yleistä tilaa, jossa on tehokkaat tietoliikenneyhteydet ja etätyöskentelyyn soveltuvia työpisteitä ja -tiloja. Hubien ajatuksena on, että työntekijöiden ei tarvitse matkustaa mahdollisesti
kaukana olevalle toimistolle vaan voivat suorittaa työtehtävänsä lähistöllä, mutta saavat kuitenkin tehokkaan työntekopaikan muualta kuin omasta kodistaan ja jossa tekijät halutessaan
pääsevät myös sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa. Asumisen keskittyessä yhä tiiviimmin tietyille alueille ja uusien asuntojen tehokkaan tilakäytön vuoksi sopivan
etätyöpisteen rakentaminen kotiin ei aina ole itsestäänselvyys. Tietoliikenneverkkojen kannalta on myös yksinkertaisempaa rakentaa tehokkaat ja tietoturvalliset yhteydet yhteen pisteeseen, kuin tuhansiin asuntoihin.

Etätuotetut lähipalvelut
Lähipalveluiden käsitteen määritteleminen on hyvin haastavaa, sillä sen määritelmä riippuu
hyvin paljon asian lähestymistavasta. Lähipalveluita on määritelty Kuntaliiton toimesta valtakunnallisella tasolla, kunta- ja aluetasolla sekä asiakastasolla. Valtakunnallisella tasolla Kuntaliitto on määritellyt lähipalvelut niin, että ne ovat usein käytettyjä tai arkipäiväisiä palveluita,
jotka ovat kohtalaisen helposti saavutettavissa, joko asiakkaan läheltä, sähköisesti tai kotiin
tuotuna. Määritelmän tarkennuksena on, että palvelun ollessa lähellä ja asiakkaat huomioiva, on käyttökynnyskin matala. Valtakunnallisen tason määritelmä perustuu Sosiaali- ja
terveysministeriön Sote-raporttiin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ”Missä on lähipalvelu?” -julkaisuun. Yhteistä kaikille eri tasojen määritelmille on, että jokaisen mukaan lähipalveluita ovat palvelut, jotka ovat helposti saavutettavia. Lähipalveluita voivat tarjota sekä
yksityiset että julkiset toimijat. Kuntaliitosten ja kunta- ja palvelurakenteiden muutosten
sekä yleisesti tekniikan ja palveluiden kehittymisen myötä myös osa lähipalveluista on jo digitalisoituja ja niitä tarjotaan asukkaille verkon kautta. Tietoliikenneverkkojen kehittyminen ja
sen tuomat mahdollisuudet tulisi ottaa entistä tarkemmin huomioon myös lähipalveluiden
osalta. Uusia innovaatioita palveluiden tuottamiseen syntyy jatkuvasti ja kuntien tulee pyrkiä
pysymään muutoksissa mukana. Tietoliikenneverkkojen mahdollisuuksien täysimittainen
hyödyntäminen ja uusien palvelumallien kehitys on tulisi ottaa kunnissa yksityiskohtaiseen
tarkasteluun, sillä uusien tekniikoiden avulla kunta voi säästää, mutta myös tarjota asukkailleen entistä parempia palveluita ja näin nostaa omaa vetovoimaansa asuinpaikkana tai uuden yrityksen perustamispaikkana. Lähipalveluita ovat julkisista palveluista esimerkiksi
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kirjastot sekä terveyskeskuksen ja sosiaalitoimiston palvelut ja yksityisistä palveluista ravintolat, pankit sekä parturipalvelut.
Korona-pandemian myötä monet palveluntuottajat joutuivat miettimään omaa palvelumalliaan uudestaan. Opettajat alkoivat pitämään lähiopetustunteja etänä aina perusopetuksesta
aikuiskoulutukseen asti, kaupat kasvattivat ruoan nouto- sekä kotiinkuljetuspalveluidensa
kapasiteettia, useat ravintolat aloittivat noutoruoan myynnin, vaikka eivät aikaisemmin sitä
palvelua tarjonneet. Pandemia sai siis erilaiset lähipalveluiden tuottajat sopeutumaan poikkeustilanteeseen ja useassa tapauksessa hyödyntämään nykyistä saatavilla olevaa teknologiaa entistä paremmin. Uusien innovaatioiden ajavana voimana onkin usein tarve, josta syntyy mahdollisia käyttötapauksia. Tällä hetkellä kuntaliitosten myötä ollaan huolissaan lähipalveluiden riittävyydestä ja keskittymisestä isompiin kaupunkeihin ja välimatkojen kasvaessa.
Palveluiden keskittyessä tulisi palvelumallit ottaa uudelleen tarkasteluun ja pohtia mahdollisia teknologian mahdollistamia palveluita, joita voidaan toteuttaa tehokkaiden tietoliikenneverkkojen välityksellä.
Terveydenhuolto nähdään yhtenä merkittävimmistä tehokkaita valokuituverkkoja ja 5G-tekniikkaa hyödyntävistä aloista. Esimerkiksi terveystarkastusten ja etämonitoroinnin toteuttaminen etäpalveluna tulevat olemaan mahdollisia toteuttavia etätuotettuja lähipalveluita.
Kuntaliitosten myötä terveydenhuoltopalveluiden keskittymistä isompiin kuntiin voidaan näiden palveluiden avulla hieman kompensoida helpottamalla lähikuntien asukkaiden hoitoon
hakeutumista etänä toteutetulla vastaanotolla, jossa voidaan määritellä tarvetta hakeutua
fyysiseen tarkastukseen tai jatkohoitoon lähimmälle vastaanotolle. Uusien palvelumallien
kehittämisessä ja vanhojen mallien muokkaamisessa tulee olla tarpeen mukaan riittävän ketterä. Esimerkkinä tarveperusteisesta palvelumallin muokkauksesta voidaan mainita, kun koronapandemian myötä yhä useammat apteekit ovat alkaneet toimittaa lääkkeitä kotiin, jotta
riskiryhmään kuuluvilla tai sairastuneilla ihmisillä ei olisi tarvetta poistua kotoaan. Jatkossa
nämäkin lähipalvelut tulevat varmasti yleistymään entistä enemmän. Toimitusprosessiin kun
vielä yhdistetään kiireellisten lääkkeiden toimittaminen asiakkaalle etäohjattujen dronejen
avulla, voidaan jo alkaa puhua hyvin älykkäästä terveydenhuollon lähipalvelusta.
Myös viranomais- ja sosiaalipalveluiden etätuottaminen on mahdollista tai toimintaa olisi
vähintään mahdollista tehostaa. Etätuotetuissa lähipalveluissa korostuvat suurimmilta osin
tehokkaat tietoliikenneyhteydet ja mahdollisesti videokuvan välittäminen liittyen esimerkiksi
terveystarkastuksiin tai pelkkää puhetta sosiaalisemman kontaktin luomiseksi palveluntuottajan ja asiakkaan välillä. Ideana ei välttämä ole niinkään digitalisoida ja siirtää kaikkia palveluita etätuotetuksi vaan palveluiden uudelleenmuotoilu hyödyntämään teknologian antamia
mahdollisuuksia tehokkaammin ja tukemaan yhteisten keskusten mallia.
Koulutuksen ja opetuksen osalta on myös nähtävissä muutoksia erilaisiin opetusmenetelmiin. Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden sujuva käyttö verkossa mahdollistaa myös ilmiöpohjaista oppimista. Näiden teknologioiden avulla oppilaat voivat vierailla virtuaalisesti
toteutetussa sademetsässä, avaruusasemalla tai vaikkapa CERNin tutkimuskeskuksessa. VRja AR-ratkaisujen avulla oppilas voi myös osallistua oppitunnille etänä ja kokea saman kuin
luokassa paikalla olevat oppilaat. Virtuaalinen ja lisätty todellisuus tehostavat vastaavalla tavalla myös etätyöskentelyn mahdollisuuksia. Entistä paremmat etätyö- sekä etäopetusmahdollisuudet tukevat myös kuntien ympäristön kannalta asetettuja tavoitteita vähentämällä
koulu- ja työperäisen matkustamisen tarvetta.
Tärkeänä näkökulmana etätuotettuihin lähipalveluihin ovat myös ekologinen ajattelutapa ja
ilmasto. Lähtökohtaisesti Suomi on harvaan asuttu maa ja suurempiin kasvukeskuksiin keskittyneet lähipalvelut aiheuttavat haja-asutusalueilla oleville ihmisille ja yrityksille ylimääräisen
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liikkumisen tarpeen. Teknologiaa ja tehokkaista viestintäverkkoja hyödyntämällä ja palvelumalleja muuttamalla pystytään kuitenkin liikkumistarvetta vähentämään merkittävästikin.
Kuten kaikessa muussakin uudessa ja uuden omaksumisessa, vaatii tämä kuitenkin uuden
ajattelun mallia niin palveluiden tuottajilta kuin myös asukkailta. Myöskään rahalla ei voida
ratkaista kaikkea, sillä uusien teknisten laitteiden käyttäminen ja palveluiden omaksuminen
ei aina ole helppoa varsinkaan ikääntyneemmälle väestölle. Kunnan tulisi kuitenkin ohjata
toimintaa ja palveluita hyödyntämään teknologiaa tehokkaammin ja sitä ennen myös mahdollistaa palveluiden käyttö jokaisen asukkaan osalta.
Vaikka kunnan infra lukeutuu julkisiin palveluihin hieman välillisesti, myös niiden osalta voidaan hyödyntää viestintäverkkoja sekä älykkäitä palveluita ja luoda niiden avulla älykästä
ympäristöä koko kunnan hyödyksi. Yksi näkökulma kunnan infraan liittyen ovat esimerkiksi
energian säästäminen ja vihreät arvot. Samalla kun itse tekniikka esimerkiksi ulkovalaistuksen osalta kehittyy entistä energiatehokkaammaksi esimerkiksi LED-valojen ansiosta, voidaan
energiatehokkuutta lisätä vielä muilla älykkäillä ominaisuuksilla, kuten ulkovalaistuksen älykkäällä ohjauksella ja hallinnalla. Langattomia tietoliikenneverkkoja voidaan esimerkiksi käyttää havaitsemaan tarve ulkovalaistukselle ja näin etähallinnan avulla sammuttaa turhaan
päällä olevat valot.

Muiden julkisten palveluiden kehittämismahdollisuudet ja digitalisaatio
Joukkoistaminen eli crowd-sourcing tarkoittaa yleisellä tasolla hajautettua ongelmanratkaisu- ja tuotantomallia. Joukkoistaminen liitetään yleensä avoimeen innovaatioon tai avoimeen lähdekoodiin ja esimerkiksi internet-foorumeilla toteutettavaan tehtävän ratkaisuun.
Julkisten palveluiden osalta joukkoistamista voidaan ajatella kuitenkin hieman eri näkökulmasta. Kunnat voivat omalla seurannallaan ja valvonnallaan seurata esimerkiksi katujen ja
jalkakäytävien kuntoa. Toinen mahdollisuus on suorittaa tiedonkeruuta joukkoistamalla seuranta asukkaille luomalla seurantaan soveltuva palvelu tai tiedonsyöttökanava saneerausta
kaipaavien kohtien ilmoittamiseen. Vastaava voidaan toteuttaa myös vaaraa aiheuttavista
tiestön paikoista, jolloin kunta pystyy mahdollisesti ennaltaehkäisemään onnettomuuksia
saadun tiedon perusteella. Joukkoistaminen tässä tapauksessa perustuu toimivaan sovellukseen ja toimiviin langattomiin tietoliikenneverkkoihin.
Tehokkaat tietoliikenneverkot auttavat kuntaa isoissa tapahtumissa varmistamalla tapahtumajärjestäjille ja tapahtumaan osallistujille hyvät yhteydet ja palveluiden saavutettavuuden.
Usein isoissa tapahtumissa kävijämäärät kasvavat niin suuriksi, että tukiasemat ruuhkautuvat
eikä mobiiliverkkoa pystytä tarjoamaan kaikille kävijöille edes liikuteltavien lisätukiasemien
turvin. Isoissa tapahtumissa kunnan tulisi pyrkiä varmistamaan omalta osaltaan turvallisuus
tapahtumassa ja myös tapahtuman lähialueilla. Turvallisuuteen taas liittyvät vahvasti tietoliikenneyhteydet ja sitä kautta mahdollisuus hälyttää apua ja paikantaa avun tarve. Mikäli tapahtumapaikat ovat vakiintuneet, tulisi kunnan selvittää tapahtuma-alueille nykyisin saatavilla olevat yhteydet ja niiden tila. Tapahtumissa kriittisimpiin palveluihin olisi syytä käyttää
kiinteää valokuituyhteyttä, jolloin ruuhkatilanteet eivät niin herkästi aiheuta palvelukatkoja.
Kiinteiden valokuituyhteyksien varmistamisen lisäksi mobiiliverkkojen kuuluvuus tulisi varmistaa yhdessä operaattoreiden kanssa. Mikäli ilmenee että operaattoreilla on haasteita toteuttaa alueelle tehokkaita mobiiliyhteyksiä, voi kunta neuvotella operaattoreiden kanssa
mahdollisten omistamiensa valokuitujen käytöstä tai vuokraamisesta tapahtuman ajaksi. Jatkossa 5G-verkot tulevat ratkaisemaan osaltaan isompien tapahtumien kapasiteettiongelmia,
sillä 5G:n avulla tukiasemiin pystyy liittymään huomattavasti suurempi määrä käyttäjiä kuin
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aiempiin 4G-verkon tukiasemiin. Helpotusta ruuhkaisuuteen tuo myös 5G:n suuremmat tiedonsiirtonopeudet ja pienempi viive.
Julkisiin palveluihin voidaan mieltää myös turvallisuus yleisillä paikoilla. Usein turvallisuuteen
konseptina liitetään videovalvonta sekä monitorointi ja tätä kautta myös tietoturvallisuuden
näkökulma. Uusien tekniikoiden ja IoT-ajattelun myötä on kehitetty paljon käyttötapauksia
liittyen tiettyjen asioiden monitorointiin videokuvan perusteella ja videokuvasta voidaankin
erilaisin signaalinkäsittelyn menetelmin erottaa paljon dataa. Yleiseen turvallisuuteen liittyen
yksi käyttötapaus on lentokentillä tapahtuva reaaliaikainen tehokkaan tietoliikenneverkon ja
pilvipalvelun avulla toteuttava ihmisten terveydentilan analysointi. Korona-pandemian aikana kansainvälisillä lentokentillä käytettiin esimerkiksi infrapunalämpömittareita mittaamaan ihmisten kohonnutta lämpötilaa lähietäisyydeltä käsin. Pelkän lämpötilamittauksen on
todettu kuitenkin olevan lopputulosten kannalta heikko tapa hallita epidemioita, sillä mittauksissa ei havaita vasta itämisvaiheessa olevaa virusta tai virusta, joka saattaa olla oireeton. Jatkossa olisi kuitenkin mahdollista erilaisten kameroiden ja pilvipalvelussa tehtävän
analyysin myötä kehittää analytiikkaa pidemmälle ja havaita muitakin poikkeamia kuin normaalista kohonneita lämpötiloja ihmisissä ja näin ohjata heidät esimerkiksi tarkempaan terveystarkastukseen.
Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Suomessa metsät, pellot ja vesistöt ovat tärkeitä raaka-aineiden lähteitä ja niiden avulla mahdollistetaan luontoa
hyödyntävät palvelut. Biotalous perustuu puhtaisiin teknologioihin, joiden avulla luonnonvaroja käytetään ja kierrätetään tehokkaasti. Suomessa suurin biotalouden toimiala on metsäsektori, joissa puu ja puukuitu ovat merkittävässä asemassa. Biotalouden kehittyminen vaatii
digitalisaatiota ja digitalisaatio taas yleisesti koostuu useasta eri teknisestä osa-alueesta. Digitalisaatioon ja sen etenemiseen taas vaikuttavat muun muassa tietotekniikan yleinen kehitys, kuin myös tietoliikenneverkkojen ja radioteknologioiden kehittyminen sekä datakeskusten mahdollistamat hyvin skaalautuvat palvelut. Tietoliikenneverkot ovatkin digitalisaatiossa
hyvin merkittävässä asemassa ja ne ovat siksi myös biotalouden kehittymiselle tärkeä pohja.
Tutkimuksen mukaan älykkään biotalouden saavuttamiseksi asiaa tulisi lähestyä älykkään
logistiikan ja raaka-aineiden hallinnan, datan keräämiseen ja analyysiin perustuvan ajattelun
sekä verkostoitumisen ja digitaalisten yhteistyöverkostojen paremman hyödyntämisen kannalta. Nämä kaikki näkökulmat hyötyvät tehokkaista tietoliikenneverkoista ja niiden uusista
sovelluksista. Langattomien 5G- ja IoT-verkkojen avulla voidaan luoda logistiikkaan liittyviä
sovelluksia ja kerätä dataa analysointia varten sekä luoda mahdollisuus eri osapuolille liittyä
erilaisiin yhteisiin digitaalisiin alustoihin yhteistyötä varten. Tehokkaat tietoliikenneverkot
ovatkin tärkeä pohja koko digitalisaatiolle ja yhdessä kiinteä ja langaton verkko muodostavat
erittäin tehokkaan ja monipuolisen alustan erilaisille sovelluksille.

Etähallinta ja monitorointi teollisuudessa ja tuotannossa
Älykkäät ja tehokkaat tietoliikenneverkot sekä erilaisia suureita mittaavat sensorit yhdistetään usein teolliseen tuotantoon ja se onkin yksi suurimmista 5G-verkkojen ja IoT-verkkojen
hyödyntämiskohteista. Teollisessa tuotannossa on usein kyse tiettyyn tuotantolaitokseen
keskittyneistä seurattavista kohteista, joissa seurattavat suureet ovat omalla tavallaan yksinkertaisesti määritettävissä. Esimerkiksi automaatiolinjalla kappalemäärien seuranta tai lämpökäsittelyssä käsiteltävän kappaleen lämpötilan seuranta. Erilaisia sensoreita hyödyntämällä tuotantoa saadaan optimoitua ja tehostettua sekä tuotantokatkoja saadaan vähennettyä ongelmapaikkojen tarkemmalla seurannalla. Tarkan seurannan avulla pystytään vaikuttamaan positiivisesti myös tuotannon tasaiseen laatuun.
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Yksittäisen tuotantolaitoksen seuraamisen lisäksi tehokkaita tietoliikenneyhteyksiä voidaan
hyödyntää jatkossa entistä paremmin myös esimerkiksi maataloudessa, jossa tuotanto on
hajautunut laajemmalle alalle ja tarpeet poikkeavat perinteisestä tuotannosta. Maatalouden
tuotannolle, varsinkin kasvinviljelyn osalta, ominaista ovat suuret pinta-alat ja tuotannon sijoittuminen ulkoilmaan. Tämän vuoksi merkittävään rooliin älykkäässä maataloudessa nousevat langattomat verkot uusine ominaisuuksineen sekä säänkestävät sensorit. Eläintiloilla
tai kasvihuonetuotannossa tuotanto keskittyy rakennusten sisälle, mutta olosuhteet poikkeavat silti monella tavalla perinteisestä teollisesta tuotannosta. Uusien tehokkaiden langattomien verkkojen myötä maatalouteen on jo kehitetty erilaisia IoT-teknologian hyödyntämiskeinoja liittyen esimerkiksi kastelun, kasvinsuojelun tai lannoittamisen tarpeiden seurantaan.
Langattomia verkkoja voidaan jatkossa hyödyntää myös eläintuotannossa eläinten paikantamiseen sekä jo aiemmin mainittujen dronejen sekä itsestään kulkevien työkoneiden kuten
traktoreiden ohjaamiseen.
Monitorointia voidaan suorittaa tuotannossa monella eri tavalla ja yksinkertaistettuna sillä
tarkoitetaan prosessin tarkkailua tai valvontaa. Monitorointia voi olla reaaliaikaisen videokuvan välittäminen pilvipalvelun kautta, minne tahansa verkossa tai IoT-sensoreiden avulla toteutettu erilaisten tarvittavien arvojen monitorointi. Monitorointia voidaan suorittaa myös
pitkien välimatkojen taakse langattomien IoT-verkkotekniikoiden avulla, mikäli monitoroinnin ei nähdä olevan aikakriittistä. Lisää IoT-verkkotekniikoista kerrotaan luvussa 3.
Tehokkaiden langattomien verkkojen saatavuus voi kuitenkin olla suuri haaste taajamien ulkopuolella varsinkin uuden verkkosukupolven osalta. Maataloudessa tilat sijaitsevat usein
kaukana keskustoista ja harvaan asutuilla alueilla, jolloin verkkojen toteutusjärjestyksessä
nämä alueet ovat listalla viimeisinä. Tämän lisäksi 5G-verkkojen kantama tulee olemaan erityisesti korkeammilla taajuusalueilla hyvin lyhyt verrattuna nykyiseen, jolloin tukiasemien
tulisi rakentaa huomattavasti tiheämpään. Operaattoreiden markkinaehtoisen rakentamisen
vuoksi ei voida odottaa operaattoreiden rakentavan tiheää tukiasemaverkkoa maatilojen läheisyyteen ilman taloudellista intressiä. Tämän vuoksi kuntien tulisi selvittää mahdollisuuksia
ja ratkaisuja kiinteän valokuituverkon laajentamiselle haja-asutusalueille ja näin ollen myös
maaseuduille. 5G-verkkojen yleistyessä ja langattomien verkkotekniikoiden kehittyessä voidaan ainoaksi kestäväksi ratkaisuksi mieltää kiinteä valokuituverkko. Valokuituverkon avulla
saavutetaan riittävät tiedonsiirtokapasiteetti tulevaisuutta varten ja sen kautta on mahdollista toteuttaa myös esimerkiksi yksityisiä langattomia verkkoja kuten yksityinen 4G- tai 5Gverkko, jolloin näiden verkkojen langattomat ominaisuudet saadaan täysimääräisesti yksityiseen käyttöön.

Datan määrän kasvu ja uusien teknologioiden valtavirtaistuminen
Datan vuosittaisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan 163 zettatavuun eli 163 miljardiin
teratavuun vuoteen 2025 mennessä. Pelkästään tavuina kerrottuna lukua on vaikea hahmottaa, mutta selkeämmin datan määrän kasvua kuvaa se, että vuonna 2025 datan määrä tulee
olemaan lähes kymmenkertainen vuoteen 2017 verrattuna.
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Kuva 1: Datan määrän kasvu maailmassa 2010-2025 (IDC, The Digitization of the World From
Edge to Core (2018)).
Datamäärät kasvavat jatkuvasti ja kaikesta datamäärästä jopa 90% on luotu viimeisen kahden vuoden aikana. Datamäärien kasvuun vaikuttavat monet asiat, kuten teknologian kehitys, ihmisten omaksumat trendit sekä uudet tarpeet ja palvelut. Suurimmat datamäärät tulevat tällä hetkellä kuluttajapuolelta. Esimerkiksi pelkästään Googlen hakukone prosessoi hakuja keskimäärin yli 40000 kpl joka sekunti. Myös sosiaalisella medialla ja sen käytön kasvulla
on suuri vaikutus, sillä esimerkiksi Facebookia käyttää päivittäin 1,5 miljardia aktiivista käyttäjää. On kuitenkin arvioitu, että lähitulevaisuudessa tilanne muuttuu ja suurempi osuus
maailmaan syntyvästä datasta tuleekin yritysten sovelluksista, jotka perustuvat koneoppimiseen, automaatioon sekä suoraan koneiden välisen tiedonsiirron teknologioihin. Näiden lisäksi merkittävää kasvua odotetaan tulevan sulautetun järjestelmän laitteilta. On myös ennustettu, että seuraavan kymmenen vuoden aikana datan käsittelystä ja siirrosta johtuvien
tiedonsiirtotapahtumien määrä tulee kasvamaan 20-kertaiseksi, kun kodit, työpaikat, kodin
laitteet, ajoneuvot, puettavat älylaitteet ja implantit alkavat käyttämään ja siirtämään dataa.
Lopputuloksena tästä voidaan päätellä, että datalla ja sen käsittelyllä tulee olemaan merkittävä vaikutus liike-elämän näkökulmien lisäksi jokaisen yksittäisen ihmisen elämään. Dataa
hyödyntävien ja siirtävien sulautettujen järjestelmien ja IoT-laitteiden yleistyessä ne tulevat
olemaan entistä enemmän osa arkipäiväistä elämää ja ne voidaan osittain kuvata jopa välttämättömyyksiksi, kun niiden kautta aletaan toteuttamaan perustarpeisiin, kuten liikkumiseen
ja terveydentilan valvontaan liittyviä palveluita.
Datan määrän kasvua voidaan kuvata myös muutamilla havainnollistavilla asioilla. On ennustettu, että sulautettujen laitteiden määrä yhtä ihmistä kohden tulee kasvamaan yli nelinkertaiseksi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi tutkimuksen ennusteen mukaan kahdeksan vuoden kuluessa tavallinen ihminen on vuorovaikutuksessa jonkin dataa käsittelevän
laitteen kanssa lähes 4800 kertaa yhden päivän aikana. Datan tulee jatkossa olla saatavilla
missä tahansa olemmekin ja milloin tahansa sitä tarvitaan, sillä 2025 vuoteen mennessä yli
25% datasta tulee olemaan luonteeltaan reaaliaikaista ja IoT:stä syntyvän reaaliaikaisen datan oletetaan kattavan 95% tästä. Näiden arvioiden myötä myös tietoturvariskit kasvavat yksityisen ja arkaluonteisen tiedon osalta. Arvion mukaan vuoteen 2025 mennessä lähes 90%
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kaikesta datasta tulee tarvitsemaan jonkinlaista tietoturvaa, mutta vain puolet datasta tulee
olemaan tietoturvan kannalta suojattua.
Tutkimusten mukaisten ennusteiden ja arvioiden vuoksi on tärkeää, että yritykset ja organisaatiot ymmärtävät mistä datan kasvu syntyy ja ovat lisäksi valmistautuneet hallinnoimaan ja
hyödyntämään sitä tehokkaasti, jotta datan mittaamisesta ja analysoinnista saavutettavat
hyödyt säilyvät ja niitä saadaan jopa enemmän. Datan määrän kasvuun tulee valmistautua
siitäkin syystä, että huono valmistautuminen datan kasvun hallintaan saattaa vaikuttaa heikentävästi esimerkiksi yritysten operatiivisiin toimintoihin ja sitä kautta huonompaan asiakaskokemukseen ja liikevaihtoon. Arvion mukaan vuoteen 2025 mennessä 20% datasta on
käyttökelpoista data-analytiikkaan, mikäli se on hallitusti poimittua ja lajiteltua dataa, mutta
todellisuudessa hallitusti tullaan käsittelemään ja lajittelemaan vain 15% edellä mainitusta
käyttökelpoisesta datasta.
Maailman talousfoorumin tutkimuksen mukaan kuluvan vuosikymmenen aikana tulee tapahtumaan suuri määrä datan määrän kasvuun liittyviä teknologisia keikahduspisteitä tai käännekohtia (Kuva 2). Tällä tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin aiemmin harvinaiseksi tulkittu ilmiö
leviää nopeasti ja muuttuu tavanomaisemmaksi. Suurin osa listatuista asioista painottuu kuluvan vuosikymmenen alkupuoliskolle, joten datan määrän kasvuun tulisi alkaa valmistautua
hyvin nopealla aikataululla, jotta dataa pystytään hyödyntämään alusta asti tehokkaasti. Tutkimuksen perustana olivat kuusi megatrendiä, joihin teknologiset käännekohdat liittyvät.
Näihin megatrendeihin kuuluivat esimerkiksi IoT, tekoäly ja big data.

Kuva 2: Maailman talousfoorumin tutkimuksen mukaiset ennusteet tuleville teknologisille käännekohdille (World Economic Forum, Deep Shift Technology Tipping Points and Societal Impact (2015)).

Datan kerääminen ja tiedolla johtaminen
Tällä hetkellä kovaa vauhtia etenevä digitalisaation murros pakottaa kunnat ottamaan kantaa ja tekemään toimenpiteitä toimiakseen osana digitalisoituvaa kokonaisuutta. Tulevaisuuden älykkäät kaupungit ja kunnat sekä niiden palvelut rakentuvat nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen pohjalle. Digitalisaatio rakentuu monesta erilaisesta komponentista, jotka ovat riippuvaisia toinen toisistaan ja jokaisen komponentin kehittymistä kunnat voivat omalla toiminnallaan edistää. Johtuen nopeiden tietoliikenneyhteyksien, kehittyvien palveluiden sekä datan keräämisen ja jalostamisen symbioosista, kunnan pitäisi edistää näitä kaikkia tasavertaisesti samaan aikaan ja yhteneväisin tavoittein.
Kunnan olisi hyvä tunnistaa oma roolinsa ja tavoitteensa digitalisoituvassa kokonaisuudessa.
Tärkeää olisi myös miettiä hankittavia ratkaisuja kaikkia osapuolia hyödyttävänä kokonaisuutena eikä siilomaisesti omasta tai yhden osa-alueen näkökulmasta. Ratkaistavia asioita
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teknisestä näkökulmasta ovat mm. datan omistajuuteen liittyvät asiat, rajapintojen avoimuus
ja standardinmukaisuus, IoT-laitteisiin ja järjestelmiin liittyvät määrittelyt sekä pilotointiympäristöt. Avoin data mahdollistaa parhaiten uudet kokeilut yritysten toimesta ja saattavat
luoda alueelle uutta liiketoimintaa. Yksi tärkeimmistä ratkaistavista asioista datan omistajuuteen ja hallinnointiin liittyen on omistajuuteen ja hallinnointiin liittyvien vaatimuksien
esille tuominen hankintasopimuksissa. Kunnan tahtotilan muodostaminen ja selkeyttäminen
eri tasoilla olisi erittäin tärkeää, että kaikissa kunnan tekemissä hankintasopimuksissa olisi
otettu kantaa datan omistajuuteen ja hallinnointiin liittyviin asioihin, jolloin varmistetaan
tahtotilaan johtavien asioiden huomioiminen jo prosessin alkuvaiheessa.
Kunnat omistavat jo tällä hetkellä valtavat määrät erilaista dataa, mutta olemassa olevaa tietoa ei aina hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla. Olemassa olevaa dataa hyödynnettäessä strategisen tai operatiivisen johtamisen välineenä puhutaan tiedolla johtamisesta. Tiedolla johtaminen tuo näkyvyyttä ja parhaimmilla lisää reaaliaikaisuutta päätöksen tekoon
sekä selkeyttää tilannekuvaa. Dataa voidaan analysoida valtavia määriä erilaisista tietolähteistä ja aineistoista, jolloin saadaan luotettavaa tietoa päätöksen teon tueksi. Mahdollisuudet käyttää tietoa hyväksi ovat käytännössä rajattomat, mutta esimerkiksi asuntotuotantoon
liittyen voidaan kuvata kaavoituksen etenemistä, asuntotuotannon toteutumista ja kaavavarantojen riittävyyttä ja muodostaa tilannekuva tälle osa-alueelle. Palveluverkon tilannekuvassa voidaan muodostaa esimerkiksi esittämällä palveluverkon rakenne, palveluiden sijoittuminen, palveluiden oikea mitoitus alueittain ja ennustaa tulevaisuuden palvelutarpeita.
Kaikki analysoitu tieto saadaan esitettyä selkeästi visuaalisina dashboardeina tai halutussa
muodossa, jolloin päätöksen tekoon tarvittava tieto on selkeästi esitetyssä muodossa. Riippuen seurattavista asioista ja datan saatavuudesta, kokonaisuuksia voidaan seurata myös
reaaliajassa, muodostaa ennustemalleja ja tehdä näiden tietojen pohjalta nopeasti korjaavia
päätöksiä.
Tietoliikenneyhteyksien päälle voidaan rakentaa esimerkiksi avoin, toimittajariippumaton
IoT-alusta, jonka avulla voidaan edistää avoimen datan keruuta ja hyödyntämistä palveluiden
kehittymiseen liittyen. Dataa on saatavissa valtavia määriä useista eri lähteistä niin ilmaiseksi
kuin maksullisena ja sitä keräävät useat eri tahot omaan toimintaansa liittyen. Dataa voidaan
kerätä esimerkiksi erilaisten IoT-sensoreiden, anturoiden tai kameroiden avulla sekä käyttää
hyväksi erilaisiin järjestelmiin kerättyä tietoa. Kun saadaan ratkaistua tavoitteet mihin dataa
halutaan hyödyntää, mihin sitä kerätään ja millä keinoin niin voidaan miettiä myös sensoreiden, anturoiden ja kameroiden asentamista haluttuihin kohteisiin. Esimerkiksi sensoreiden ja
anturoiden asentamisessa kannattaa käyttää hyödyksi kunnan alueella käynnissä olevia infraprojekteja ja sitoa asennukset tehtyihin sopimuksiin. Käytännössä toimintaa voisi ajatella
eräänlaisena yhteisrakentamisena, jossa kunta tulee mukaan hankkeeseen soveltuvilta osin
esimerkiksi sensoreiden asentamisen osalta.

Liiketoimintapotentiaali Kanta-Hämeessä
Edelleen kovaa vauhtia kehittyvät tietoliikenneyhteydet ja kasvava datan määrä pitää sisällään huikean liiketoimintapotentiaalin. 5G-teknologian osalta ensimmäiset askeleet on otettu
yhteyksien rakentumisen, päätelaitteiden markkinoille tulon sekä loppuun vietyjen korkeampien taajuuksien taajuushuutokauppojen myötä. Kehityksen ollessa nopeaa on liiketoimintapotentiaalin lunastamiseen liittyvien toimenpiteiden ja päätöstenkin oltava hyvissä ajoin
mietittyjä sekä käyttöönotettavissa ja päivitettävissä nopealla aikataululla. Liiketoimintapotentiaalin tarkkoja euromääräisiä hyötyjä on vaikeaa arvioida, koska hyödyt ovat hyvin riippuvaisia uusien teknologioiden tehokkaasta käytöstä ja hyödyntämisestä. Kanta-Häme on
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omassa älykkään erikoistumisen strategiassaan määritellyt kehittämisen painopistealueiksi
luonnonvarojen kestävän käytön, teollisuus 4.0:n, rakennetun ympäristön sekä luovan talouden (Hämeen liitto, Smart Tavastia, 2020). Näihin keskittymällä voidaan saavuttaa merkittäviä rakenteellisia muutoksia 5G:n mahdollistavien uusien teknologioiden sekä datan määrän
kasvun myötä. Älykkään erikoistumisen strategian lisäksi merkittäviä kustannussäästöjä on
löydettävissä lakisääteisestä kuntien palvelutuotannosta kuten sosiaali- ja terveyspalveluista,
kaupunkirakenteen palveluista sekä sivistys- ja hyvinvointipalveluista.
Kanta-Hämeen maakunta sekä alueen kunnat voivat ottaa aktiivisen edistäjän roolin eri teknologisen kehityksen eri vaiheissa. 5G -verkot tulevat rakentumaan alueille markkinaehtoisesti ja operaattoreiden toimesta, mutta kuntien on hyvä käydä aktiivista keskustelua alueella toimivien operaattoreiden kanssa yhteistyön kehittämisestä. Datan keräämiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet voivat olla jo huomattavasti konkreettisempia ja kunnat voivat toimia hyvinkin edistyksellisesti datan hyödyntämiseen liittyvissä asioissa.
Liiketoimintapotentiaalin saavuttaminen vaatii tehokkaaseen datan siirtoon vaadittavat nopeat tietoliikenneyhteydet, 5G-verkkoja hyödyntävien teknologioiden läpimurron robottiautoihin, lisättyyn todellisuuteen, virtuaaliteknologiaan, kamera- ja sensoriteknologiaan sekä
keinoälyyn liittyen ja datan määrän kasvamisen myötä datan keräämiseen, hyödyntämiseen
ja omistamiseen liittyvien asioiden ratkaisemisen. Nämä kolme suurta osa-aluetta mahdollistavat uudet liiketoimintamallit ja palvelut, jotka toimivat eri toimialojen ja koko yhteiskunnan
uudistajana. Liiketoimintapotentiaalin realisoitumista varten ei kuitenkaan tarvitse jäädä
odottamaan mitään tulevaisuuden puuttuvaa osa-aluetta, sillä dataa ja esimerkiksi IoT -ratkaisuja hyödynnetään mitä moninaisimmin keinoin jo tälläkin hetkellä. Kunnat ovat hankkineet IoT-ratkaisuja esimerkiksi kiinteistöjen sisäilmanmittaukseen, kiinteistöautomatiikkaan,
valaistuksen ohjaukseen, älykkään liikenteen ratkaisuihin ja terveysteknologiaan liittyen.

Kuva 3: Havainnollistava kuva erilaisten datalähteiden keräämisestä ja hyödyntämisestä eri tarkoituksiin.
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Tulevaisuuden tietoliikenneverkot käytännössä
Tietoliikenneverkkojen merkitys tietoyhteiskunnassamme on kasvanut viimeisen 30 vuoden
aikana erittäin merkittäväksi. Suuri osa arjen palveluistamme on digitalisoitunut ja toiminnallisuus perustuu toimiviin tietoliikenneverkkoihin. Tarpeiden ja sovellusmäärien kasvaessa
myös tietoliikenneverkon kehitys on ollut välttämätöntä ja verkot ovatkin kehittyneet niin
käytettävien teknologioiden kuin myös infran muodostumisen kannalta. Nykypäivänä käytetyin tekniikka kiinteän verkon rakentamiseen on valokuitu. Ennen valokuitua kiinteän verkon
käytetyin tekniikka oli kupari, mutta verkkojen vaatimusten kasvaessa kupariverkkojen fyysiset rajoitukset eivät enää riittäneet kapasiteettitarpeiden tyydyttämiseen ja valokuitukaapeleita alettiin käyttämään tiedonsiirron mediana. Verrattuna kupariin valokuitu on ylivertainen
tiedonsiirtomedia niiden suuren tiedonsiirtokapasiteetin, pienen vaimennuksen ja erinomaisen häiriöttömyyden ansiosta. Kuparikaapeloinnin haasteet eivät ole pelkästään sen tiedonsiirtonopeuksissa vaan myös fyysisten kaapeleiden iästä johtuvassa verkon vikaantumisasteen hallinnassa. Kuparikaapeleiden eliniän odote on noin 50 vuotta ja tämän ajan lähestyessä loppuaan kasvavat operaattoreille kohdistuvat viankorjaamisen kustannukset jatkuvasti.
Lisäksi kupariverkon korjaamiseen vaadittavan ammattitaidon häviäminen markkinoilta osaavien työntekijöiden eläköityessä tukee osaltaan siirtymistä uuteen valokuituverkkoon, jolloin
on pidemmällä aikavälillä kannattavampaa rakentaa uusi valokuituverkko kuin korjata vanha
kuparikaapelointi.

Kiinteä valokuituverkko
Kiinteillä tietoliikenneverkoilla tarkoitetaan tietoliikenneverkkoja, jotka ovat toteutettu operaattorin laitteista asiakkaan tiloissa olevaan päätelaitteeseen asti kiinteästi asennetuilla fyysisillä kaapeleilla. Kiinteisiin tietoliikenneverkkoihin kuuluvat eri kaapelityypeillä toteutetut
verkot, joista yleisimpiä ovat kupari-, valokuitu ja koaksiaalikaapelilla toteutetut verkot. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi kiinteiden valokuituverkkojen osalta sitä, mistä verkko
muodostuu ja minkälaisia erilaisia verkkoratkaisuja käytetään verkon toteuttamiseksi asukkaille.

Mistä kiinteä valokuituverkko muodostuu?
Kiinteä valokuituverkko voidaan jakaa kolmeen osaan: runko-, alue- sekä liityntä- ja asiakasverkkoon. Runkoverkolla tarkoitetaan ydinverkkoa eli verkon runko-osuutta. Runkoverkkojen
voidaan karkeasti sanoa yhdistävän maakuntia ja maita toisiinsa operaattoreiden yhteisten
nielujen kautta. Nieluiksi kutsutaan verkon solmupisteitä, joissa operaattoreiden verkot yhdistetään toisiinsa ja näin ollen eri operaattoreiden asiakkaat voivat liikennöidä keskenään.
Alueverkot toimivat nimensä mukaisesti tietyn maantieteellisesti rajatun alueen kuten kaupungin tai kaupunginosan sisällä. Alueverkot ovat operaattorikohtaisia verkkoja, joissa välitetään liityntä- ja asiakasverkon liikennettä runkoverkkoon ja sieltä pois eli toisin sanoen alueverkot toimivat tietyllä tavalla liikennettä kokoavina sekä välittävinä siirtoverkkoina. Liityntäja asiakasverkot ovat kiinteän verkon osuus, joihin loppuasiakkaat kytketään. Nykyään lähes
poikkeuksetta runko- ja alueverkot toteutetaan valokuidun avulla, mutta liityntä- ja asiakasverkkoja voidaan vielä toteuttaa myös vanhemmilla tekniikoilla kuten kuparikaapeleiden
avulla. Näissä tapauksissa kyse on usein FTTC-verkkoratkaisusta, josta kerrotaan verkkoratkaisuja käsittelevissä kappaleissa tarkemmin.
Kunnan alueella laadukkaiden palvelujen mahdollistamisen ja yleisesti saatavuuden kannalta
on oleellista, että operaattorit investoivat runko- ja alueverkkoihinsa alueella. Mitä laajempi
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ja tiheämpi alueverkko operaattorilla on kunnassa, sitä helpompi ja edullisempi operaattoreiden on jatkossa laajentaa asiakas- ja liityntäverkkoa asukkaiden saataville. Haasteeksi muodostuu usein kuitenkin se, että teleoperaattorit rakentavat tietoliikenneverkkonsa markkinavetoisesti ja kaupungin keinot verkkojen rakentamisen edistämiseksi ovat rajalliset tai niitä ei
tunnisteta. Oleellisinta olisi saada operaattoriyhteistyö toimivaksi, jolloin eri tarpeista eri
kaupunginosissa on tieto sekä kunnalla että operaattoreilla ja mahdolliset verkkojen rakentamisen edellä olevat haasteet saadaan yhteistyössä käsiteltyä.

Asukkaiden nopeiden yhteyksien verkkoratkaisut
Taajamien asuinalueilla valokuituverkkoa rakennetaan erilaisilla teknisillä verkkoratkaisuilla.
Nämä erilaiset ratkaisut vaikuttavat verkon rakenteeseen sekä fyysisen että loogisen topologian kannalta. Erilaiset verkkoratkaisut vaativat esimerkiksi erilaisia valokuitumääriä tietyille
verkon osuuksille ja tämän vuoksi käytettävä verkkoratkaisu tulisi valita myös verkon myöhempää käyttötarkoitusta ja laajentamista ajatellen. Yleisimpiä operaattorien käyttämiä
verkkoratkaisuja ovat FTTH (Fiber-to-the-home) ja FTTC (Fiber-to-the-curb). FTTH-verkkoratkaisuiden osalta operaattorit toteuttavat liityntäverkkonsa pääsääntöisesti joko aktiivilaitteisiin perustuvaan AON (Active Optical Network) tekniikkaan tai passiivisiin suotimiin perustuvaan PON (Passive Optical Network) tekniikkaan perustuen.
FTTH-verkkoratkaisu voi olla loogiselta topologialtaan point-to-point tai point-to-multipoint verkko. Point-to-point -termillä tarkoitetaan päästä päähän toteutettua verkkoyhteyttä, jossa
yksi valokuitu on varattu operaattorin aktiivilaitteesta asiakkaan päätelaitteeseen asti. FTTHverkoissa valokuitu rakennetaan nimensä mukaisesti kotiin asti ja käytännössä se tarkoittaa
huoneistojakamoa. Huoneistojakamoon asennetaan kuitumuunnin, jonka avulla valokuitu
muutetaan Cat5/6-sisäverkkoon soveltuvaksi. FTTH-verkot ovat yksi yleisimmistä tavoista
toteuttaa esim. omakotitaloalueen asukkaita palveleva valokuituverkko teleoperaattorien
toimesta. FTTH-verkkoratkaisuissa operaattorin hallinnoimat aktiivilaitteet voidaan sijoittaa
alueen lähistöllä tai muuten oleellisella sijainnilla sijaitsevaan operaattorin laitetilaan tai
vaihtoehtoisesti esim. aktiivilaitekaappiin. Aktiivilaitteet vaativat toimiakseen sähköä, joten
mikäli alueelle rakennetaan aktiivilaitekaappi, tulee huomioida ratkaisun vaativan erillisen
sähköliittymän tilaamisen kaappia varten.
FTTC-verkkoratkaisu on toinen vaihtoehto asutusalueiden verkkojen toteuttamiseksi. FTTCverkkoratkaisu poikkeaa FTTH-ratkaisusta siltä osin, että kuitukaapeli rakennetaan alueella
sijaitsevaan aktiivilaitekaappiin tai muuhun verkon liityntäpisteeseen asti, jonka jälkeen asiakkaan suuntaan voidaan hyödyntää olemassa olevaa kupari- tai koaksiaaliverkkoa uuden
kuituverkon sijaan. FTTC-ratkaisu soveltuu alueille, joissa oleva kupariverkko on kattava ja
hyväkuntoinen ja joissa jakokaapit ovat asennettavissa lyhyen matkan päähän kaikista sitä
koskevista loppuasiakkaista. FTTC-verkkoratkaisuissa tiedonsiirtonopeudet määrittyvät tilaajien kytkennässä käytettävän verkkotekniikan mukaan. Vaihtoehtoisia yhteystekniikoita
FTTC-verkon asiakasyhteyksien toteuttamiseksi voivat olla esimerkiksi VDSL2- ja DOCSIS-tekniikat. Palveluiden kannalta FTTC-ratkaisuissa on huomioitava alueen tilaajakaapeloinnin
tyyppi, sillä esimerkiksi kaapeli-tv palvelua ei voida toimittaa loppuasiakkaille perinteisen kuparikaapeloinnin avulla vaan sen toteuttamiseen tarvitaan lisäksi koaksiaalikaapelointi. FTTHratkaisuissa taas toista valokuitua pitkin voidaan loppuasiakkaalle toteuttaa myös kaapeli-tv palvelut, mutta toteutus vaatii optisen jaon rakentamisen joko operaattorin laitetilaan tai
aktiivilaitekaappiin kaapeli-tv:n jakelua varten.
GPON-verkkoratkaisu on FTTH- ja FTTC-ratkaisuista poiketen point-to-multipoint -tekniikka.
PON-verkkoratkaisun ajatuksena on toimittaa mahdollisimman monelle tilaajalle yhteys
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yhden jako- tai syöttökuidun avulla. FTTH- ja FTTC-verkkoratkaisuissa operaattorin liityntäpisteenä toimii aktiivilaite, joka välittää liikennettä oikeaan paikkaan, kun taas PON-verkossa
aktiivilaitteen tilalla on passiivisia optisia jaottimia tai suodattimia. Optisten jakojen ja suodattimien avulla yksittäinen kuitu voidaan jakaa jopa 64 tilaajalle. Loppuasiakkaan eli tilaajan
päässä on tilaajapäätelaite ONT (optical network terminal), joka kommunikoi optisen jaottimen kautta operaattorin hallinnoimassa tilassa sijaitsevan OLT:n (optical line terminal)
kanssa. PON-verkoissa siis operaattorin ensimmäinen aktiivilaite sijaitsee keskuksella. Yhden
kuidun jakamiseksi usean tilaajan kesken käytetään sekä TDM- (Time-division multiplexing)
että WDM-tekniikoita (wavelenght-division multiplexing). TDM on aikajakokanavointiin perustuva tiedonsiirtotekniikka ja WDM aallonpituuskanavointiin perustuva. GPON-tekniikkaa
hyödyntävät verkoissaan vain osa teleoperaattoreista ja HMV-operaattoreiden verkkoratkaisuista suurimman osan voidaan sanoa olevan aktiivilaitteiden käyttöön perustuvia FTTx-ratkaisuita.
FWA (Fixed Wireless Access) eli niin sanottu kiinteä langaton verkkoyhteys on yksi langattoman verkon toteutusratkaisu, joka on nostettu esille erityisesti 5G-asiakasyhteyksien potentiaalisena verkkoratkaisuna ja osa operaattoreista onkin jo alkanut myymään ratkaisua niille
alueille, joissa 5G-peittoalue on toteutettu. Käytännössä FWA toimii vastaavasti kuin langaton mobiililaajakaista, mutta nimensä mukaisesti liikuteltavasta mobiililaajakaistasta poiketen ideana on asentaa kiinteäasenteinen antenni kiinteistön ulkopuolelle, jolloin niin sanotusti pysyvä yhteys muodostetaan operaattorin 5G-tukiasemaan. Ulkoisen kiinteäasenteisen
antennin avulla ulkoseinien signaalinvaimennus saadaan poistettua ja tehokkaan ulkoantennin avulla voidaan muodostaa häiriöttömämpi ja laadukkaampi signaali yhteyttä varten. FWA
ei kuitenkaan poista tukiasemien ruuhkautumisongelmia vaan sillä voi olla pikemminkin päinvastainen vaikutus, sillä tukiasemia tarvitaan entistä enemmän käyttäjämäärien ja sitä myötä
tiedonsiirtomäärien kasvaessa. Tähän haasteeseen auttaa kuitenkin 5G-tekniikan verkkolaitteiden poikkeavat ratkaisut, joiden avulla tukiasemien yhteyksien käsittelykyky saadaan nostettua huomattavasti aiempien verkkosukupolvien tekniikoita paremmiksi. Jotta olemassa
oleville sekä uusille tukiasemille saadaan tehokkaat runkoyhteydet kaikkien yhteyksien liikennöintiin, vaativat ne joka tapauksessa valokuituverkon rakentamista. FWA-verkkoratkaisut
helpottavat kuitenkin tietyltä osaltaan kiinteän verkon rakentamista, kun viimeistä asiakasverkon väliä eli tilaajakaapelointia ei ole tarvetta rakentaa. Tämä helpottaa operaattoreita
liittymien toimitusaikojen lisäksi myös luvituksen määrän vähentymisen osalta sekä maanrakentamisesta aiheutuneiden kustannusten sekä muiden työmaasta aiheutuvien häiriöiden
sekä haittojen osalta.

Verkon kapasiteetin laajentaminen ja tekniikoiden kehittyminen
Erilaisten verkkoratkaisujen lisäksi erilaisilla tekniikoilla kuten aallonpituuskanavoinnilla
(WDM) voidaan hyödyntää tehokkaammin olevaa valokuituverkkoa ja sen kuitukapasiteettia.
WDM-ratkaisuja käytetään PON-verkoissa kuitujen jakamiseen usean eri tilaajan kesken sekä
tiedonsiirtokapasiteetin kasvattamiseen esimerkiksi maakuntien ja kaupunkien välisissä
runko- tai alueverkon yhteyksissä. Kanavointitekniikoiden hyödyntämisen lisäksi verkkoon
tuovat nopeutta myös verkon aktiivilaitteiden ja niiden osien tekninen kehitys.
Kuten kaikki tietotekniikka myös tietoliikenneverkon aktiivilaitteet ovat kehittyneet verkon
suorituskyvyn kasvaneiden tarpeiden sekä prosessointikyvyn kehityksen ansiosta. Aktiivilaitteiden sisäisten väylänopeuksien kehittymisen lisäksi tiedonsiirtonopeuksien kasvuun ovat
vaikuttaneet merkittävästi myös laitteissa käytettävien kuituoptiikoiden sekä liityntämodulien kehittyminen. Esimerkiksi 1995 julkaistun GBIC optiikan siirtonopeus oli nimensä
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mukaisesti 1 Gbit/s kun nykyisten SFP+ -optiikoiden siirtonopeus voi olla jopa 400 Gbit/s. Lisäksi optiikat ovat muuttuneet varsinkin tilaajapäässä kahden kuidun optiikoista yhden kuidun optiikoihin, jolloin myös fyysistä kuitukapasiteettia säästyy kaapeleissa toiseen käyttöön.
Myös langattomat lähiverkot kehittyvät jatkuvasti nopeammiksi ja reitittimet kykenevät käsittelemään entistä nopeammin ja yhä useammasta laitteesta tulevia yhteyksiä. Langattoman lähiverkon standardi on IEEE 802.11 ja sen tuorein kuluttajakäyttöön myytävissä laitteissa oleva versio on tunnukseltaan ax. Ax-versio tunnetaan myös nimellä WiFi 6 ja edeltäjiensä eli n- ja ac- versioiden tavoin se toimii 2,4 GHz ja 5 GHz taajuuksilla. WiFi 6 kykenee
jopa 9,6 Gbit/s nopeuteen ja sen suunnittelussa on otettu huomioon myös suuren IoT-laitteiden määrän kasvun myötä syntynyt tarve useiden laitteiden samanaikaisille ja hyvin pienen
latenssin vaativille yhteyksille.

Mobiiliverkot
Mobiiliverkoilla tarkoitetaan tietoliikenneverkkoja, joissa tietoliikenneyhteyden viimeinen
osuus asiakkaan päätelaitteen ja operaattorin rajapinnan välillä on toteutettu langattomalla
yhteydellä. Operaattorin rajapintaa johon asiakkaan päätelaite muodostaa langattoman yhteyden, kutsutaan tukiasemaksi. Tukiasemasta eteenpäin yhteys voi olla operaattorin verkon
toteutuksen mukaan joko kiinteää verkkoa hyödyntävä runkoyhteys tai langaton linkkiyhteys.
Mobiiliverkot voidaan jakaa puhe- ja datasiirtoon tarkoitettuihin verkkoihin. Tässä työssä
keskitytään pääsääntöisesti datasiirtoon käytettäviin eli langattoman laajakaistan mahdollistaviin mobiiliverkkoihin. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin nykyisistä, yleisimmin
käytössä olevista mobiiliverkkosukupolvista sekä uusimmasta jo suurimmissa kaupungeissa
käyttöönotetusta 5G:stä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Lisäksi käsitellään 5G:n myötä
laajemmin hyödynnettäviä erilaisia IoT-verkkotekniikoita, jotka omalta osaltaan mahdollistavat älykkäämpiä yhteiskunnan toimintoja.

Nykyiset mobiiliverkkosukupolvet 3G ja 4G
Uusia verkkosukupolvia on syntynyt keskimäärin kymmenen vuoden sykleissä aina ensimmäisen sukupolven 1G-verkoista lähtien. Suomessa 1G-verkot tunnetaan paremmin kirjainlyhenteellä NMT. Toisen sukupolven verkkoja eli 2G-verkkoja kutsutaan usein myös GSM-verkoiksi.
Puheliikenteen lisäksi GSM-verkot mahdollistavat sen päälle rakennettujen laajennusten
avulla langattomaan tiedonsiirtoon perustuvat palvelut. GSM-verkkojen langaton tiedonsiirto
perustuu HSCSD- sekä GPRS-verkkoteknologioihin, joista HSCSD oli piirikytkentäinen tiedonsiirtoverkko ja GRPS taas pakettikytkentäinen tiedonsiirtoverkko.
3G-verkkosukupolvi suunniteltiin alun perin puheliikennettä varten, mutta suunnittelussa
otettiin kuitenkin alusta asti huomioon tuleva internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto. Suomessa 3G-verkot hyödyntävät UMTS-standardia. 3G-tekniikan tiedonsiirtokyky vaihtelee vastaanotossa 5-35 Mbit/s ja lähetyksessä 0,1-4 Mbit/s välillä. Verkon toiminnan kannalta verkon älykkyyttä ja toiminnallisuutta siirrettiin enemmän tukiasemiin, jolloin keskusten ja tukiasemin välistä signalointimäärää saatiin vähennettyä.
4G-verkkosukupolven verkoissa älykkyyttä siirrettiin entistä enemmän päätelaitteille ja kapasiteettia kasvatettiin sekä latenssia pienennettiin luomalla enemmän signalointirajapintoja
verkon eri elementtien välille. 4G-mobiiliverkossa tiedonsiirron vastaanottonopeus vaihtelee
karkeasti 5-600 Mbit/s välillä, lähetyksen vaihtovälin ollessa 5-50 Mbit/s. Tiedonsiirtonopeuden lisäksi 4G-mobiiliverkkojen viive eli vasteaika vaihtelee keskimäärin 30-40 millisekunnin
välillä noin puolittaen aiemman verkkosukupolven vasteajan.
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Yleisesti voidaan sanoa, että 4G-verkkosukupolvi on korvannut 3G-verkkosukupolven langattoman tiedonsiirron osalta hyvin tehokkaasti niin verkon kattavuuden kuin teknisten ominaisuuksien osalta. Puheliikenteen kulkiessa 2G-verkkojen lisäksi nykyisin myös 4G-verkon
kautta VoLTE-ominaisuuden avulla, 3G-verkkosukupolvi on osin jäänyt hieman väliinputoajaksi. 3G-verkkoja ei myöskään olla todennäköisesti käyttämässä IoT-ratkaisuissa, vaikka
sinällään monissa käyttötapauksissa sen tiedonsiirtokyky ja vasteaika siihen riittäisikin. Huomattavan markkinavoiman omaavista Suomessa toimivista operaattoreista Elisa on jo ilmoittanut luopuvansa 3G-verkoista ja siirtävänsä vapautuvat taajuudet ja kapasiteetin 5G-verkkojen käytettäväksi. On hyvin mahdollista, että muut operaattorit toimivat samoin sillä 3G:n
käytössä olevaa 2100 MHz taajuusaluetta onkin jo migratoitu useimmilla operaattoreilla
4G:n käyttöön.

5G laajentaa verkkokokonaisuutta
Termillä 5G tarkoitetaan uusinta maailmanlaajuisesti standardoitua ja käyttöönotettavaa
mobiiliverkkosukupolvea. 5G poikkeaa aikaisemmista mobiiliverkkosukupolvista merkittävästi siinä, että se tuo mukanaan muutakin kuin nopeammat yhteydet, joiden osalta 5G toki
kymmenkertaistaa edellisen 4G verkkosukupolven tiedonsiirtonopeuden. 5G sisältää kuitenkin nopeuden lisäksi muitakin ominaisuuksia, kuten verkon viipalointi. Viipaloinnin avulla verkon suorituskykyä voidaan säädellä luomalla virtuaaliverkkoja käyttökohde-, käyttäjäryhmätai asiakaskohtaisesti. Esimerkiksi suurissa tapahtumissa kriittisille yhteyksille voi olla varattuna oma kaista verkon viipaloinnin avulla ja näin ollen yhteyksien toimivuus voidaan varmistaa 5G-verkon avulla. Verkon viipalointi mahdollistaa mobiiliverkon hyödyntämisen uudenlaisilla palveluilla ja palvelutasolla entistä tehokkaammin.
Varsinaiseen 5G-yhteyden tekniseen toteutukseen liittyen 5G mahdollistaa viiveettömämmän mobiiliverkkoyhteyden käyttäjilleen. Edellisen 4G verkkosukupolven viiveiden ollessa
tyypillisesti noin 30-40 millisekuntia, 5G:n avulla viiveen odotetaan olevan keskimäärin 5 millisekunnin luokkaa. Tämä mahdollistetaan tuomalla verkon älykkyyttä eli liikennettä käsitteleviä laitteita entistä lähemmäksi loppukäyttäjää, jolloin välimatkojen ja verkossa liikennettä
ohjaavien aktiivilaitteiden aiheuttama viive saadaan minimoitua tai jopa kokonaan poistettua. Lisäksi ITU-R on määritellyt yhdeksi kolmesta 5G-verkkoihin implementoitavasta sovellusalueesta URRLC-palvelun (Ultra-reliable low-latency communication), mutta sen varsinaisen käyttöönoton odotetaan kuitenkin olevan vasta myöhemmässä vaiheessa, kun 5G-verkot
ovat laajemmin käyttöönotettuja.
5G:n mahdollistaessa uudenlaisten palveluiden tuottamisen ja aikaisemmin teknisten rajoitusten vuoksi odottamaan jääneiden ratkaisujen käyttöönoton, tulee tukiasemiin liittyvien
laitteiden määrä eli laitetiheys kasvamaan merkittävästi. Tämä ratkaistaan teknisesti uudenlaisilla antenneilla, mitkä kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan useita signaaleja samanaikaisesti. Näin ollen 5G tuo mukanaan myös entistä skaalautuvamman verkon. Skaalautuvampi ja tehokkaampi verkko helpottaa merkittävästi myös toimivien palveluiden toteuttamista suuriin tapahtumiin.
Tiedonsiirtokapasiteetin kasvattaminen ja yhteyden viiveen poistaminen ovat 5G:n avainasioita ja ne mahdollistavat uusien aikakriittisten palveluiden kuten älyliikenteen toteuttamisen
turvallisesti. Yksi eniten pinnalla olevista ja 5G:n myötä myös laajemmat käyttömahdollisuudet saaneista käsitteistä on IoT (Internet of Things) eli esineiden internet. IoT-järjestelmät
ovat olleet esillä jo jonkin aikaa ja niiden toteuttaminen onnistuu myös aiempien verkkosukupolvien avulla, mutta 5G:n tekniset ominaisuudet avaavat mahdollisuuden uudenlaisille
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IoT-ratkaisuille. IoT-laitteiden määrän arvioidaan kolminkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä.
5G mahdollistaa liiketoiminnan tehostamisen myös teollisuudessa. Esimerkiksi terästeollisuuden tai energiasektorin töissä 5G:tä voidaan hyödyntää raskaiden ja vaarallisten materiaalien
siirtämisessä etäohjauksen avulla. Yleisesti teollisuuden ja automaation osalta 5G mahdollistaa matalan viiveen ansiosta lähes reaaliaikaisen seurannan ja luotettavan etäyhteyden
avulla itseohjautuvien laitteiden tehokkaan ja turvallisen käytön.
Älykaupungeissa 5G:tä voidaan hyödyntää myös turvallisuuden lisäämiseen. 5G:n ominaisuudet mahdollistavat esimerkiksi tekoälyn avulla toteutetun reaaliaikaisen videoanalytiikan,
joka voi seurata poikkeamia tai muutoksia ja raportoida niistä. Videoanalytiikan avulla voidaan toteuttaa hyvin laajasti myös muita erilaisia seurantoja, joita voivat olla monen muun
ohella esimerkiksi liikenneanalytiikka, parkkipaikkojen käyttöasteet, säätiedot ja ilmanlaatu.

IoT:n käyttö kasvaa
IoT eli esineiden internet on erilaisten fyysisten esineiden tai laitteiden järjestelmä, joka perustuu kyseisten teknisten laitteiden etäseurantaan, niiden suorittamaan tiedonsiirtoon sekä
niiden ohjaukseen internetin avulla. IoT voidaan jakaa myös kahtia kuluttajille suunnattuun
esineiden internetiin sekä teollisuudelle suunnattuun esineiden internettiin. Esineiden internet voi siis pitää sisällään esimerkiksi erilaisia sensoreita tai kameroita, jotka mittaavat jotakin suuretta tai jotka välittävät kuvaa, josta voidaan taas analysoida haluttua tietoa erilaisin
signaalinkäsittelyn keinoin. Yleisesti erilaisten IoT-laitteiden määrä on todella laaja ja vaihtoehtojen kasvaessa myös erilaisten soveltuvien käyttötapausten määrä kasvaa jatkuvasti. IoTlaitteiksi määritellään myös etäluettavat esineet, kuten NFC tai RFID -tekniikkaa hyödyntävät
esineet, joita voidaan hyödyntää vaikkapa varastonhallinnassa tai teollisessa tuotannossa
tuotteiden tai materiaalien seurantaan. IoT-järjestelmänä voi olla myös kuluttajan oma älykoti tai auto, joiden tilaa voidaan seurata esimerkiksi matkapuhelimen älysovelluksen avulla.
IoT-järjestelmien hyödyntäminen on toistaiseksi vielä melko vähäistä niiden mahdolliseen
potentiaaliin nähden. Teoriassa IoT-laitteiden ja järjestelmien avulla pystytään seuraamaan
lähes mitä tahansa asioita ja yhdistelemällä laitteiden avulla saatua dataa, vain mielikuvitus
on rajana potentiaalin hyödyntämisessä. Suurimpia kynnyskysymyksiä IoT:n suuremmassa
hyödyntämisessä esimerkiksi data-analytiikan kannalta onkin sopivien ja haluttujen käyttötapausten tai toisin sanoen kaupallisten käyttötapausten löytäminen. Mitattavaa ja kerättävää
dataa on valtavasti ja siihen on keinot, mutta miten kerättyä dataa analysoidaan, hyödynnetään ja missä sitä käytetään. Yksittäisiä IoT-sensoreita ei myöskään nähdä enää parhaana ratkaisuna, vaan ajattelumalliksi on osittain muokkautunut monen asian seurantaan soveltuva
videovalvonta, josta pystytään signaalinkäsittelyn avulla erottamaan ja analysoimaan samoja
asioita mitä voidaan saada usealla eri sensorilla. Lisäksi kuva itsessään antaa katsojalle hyvin
paljon erilaista informaatiota.
Vaikka 5G tuokin yhtenä ominaisuutenaan mahdollisuuden yhä useamman laitteen kytkeytymiseen tukiasemaan, IoT ei kuitenkaan tarvitse 5G-verkkoja toimiakseen, vaan suuri osa IoTsovelluksista voidaan toteuttaa jo olemassa olevan 4G-verkon ja muiden IoT:ta varten kehitettyjen verkkojen kautta. IoT-laitteiden tukemia tiedonsiirtotekniikoita on useita, joista ehkä
tunnetuimpia ovat vähän virtaa kuluttavat ja pitkän kantaman omaavat LPWAN-verkot (Low
Power Wide Area Network) joihin lukeutuvat myös NB-IoT-, LoRaWAN- ja Sigfox-tekniikat.
Vapailla lisensoimattomilla ja matalilla alle 1 GHz taajuuksilla toimivat LoRaWAN ja Sigfoxtekniikat soveltuvat paremmin vähemmän aikakriittisiin ja pieniä datamääriä vaativiin IoT-
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sovelluksiin, sillä vapailla taajuuksilla toimivissa verkoissa liikennöinti on rajoitettua. Matkapuhelinverkoissa toimiva NB-IoT taas soveltuu suurempien datamäärien ja aikakriittisempien
IoT-sovellusten ratkaisuksi. Näin ollen kiteytetysti voidaan sanoa, että erilaisiin IoT-sovelluksiin on jo saatavilla erilaisiin käyttökohteisiin soveltuvia ratkaisuja, mutta 5G-verkkojen avulla
pystytään poistamaan aiempien verkkojen aiheuttamia kapasiteettiin ja reaaliaikaisuuteen
liittyviä rajoitteita ja toteuttamaan entistä vaativampia IoT-sovelluksia.

NB-IoT ja LTE-M
NB-IoT (Narrowband IoT) on 3GPP:n määrittelemä IoT-laitteiden hyödyntämä tiedonsiirtotekniikka, joka on yhteensopiva LTE-matkapuhelinverkkojen kanssa. LTE-M on toinen 3GPP:n
määrittelemä tiedonsiirtotekniikka. Suurin ero näiden kahden tekniikan välillä on tiedonsiirtonopeus ja liikkuvien laitteiden seurannan tuki. NB-IoT on kehitetty laitteiden ja pilvipalveluiden välistä pitkän matkan tiedonsiirtoa varten. NB-IoTin kehityksessä tärkeimpiä kriteereitä ovat olleet toimivuus sisätiloissa, matala hinta, pitkä akunkesto ja toimivuus ruuhkaisessa verkkoympäristössä. Sillä että NB-IoT hyödyntää matkapuhelinverkkoja tiedonsiirtoon
on hyvät ja huonot puolensa. Hyvinä puolina voidaan mainita se, että tukiasemainfra on jo
olemassa ja käyttöönotto näin helppoa. Lisäksi verrattuna LoRaWAN-tekniikkaan NB-IoTin
suurin tiedonsiirtonopeus on noin viisinkertainen (250 kbps). LTE-M verkoissa tiedonsiirtonopeus on jopa 1 Mbps. Täten NB-IoT ja LTE-M soveltuvat paremmin vaativampiin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan suurempien datamäärien siirtämistä kaksisuuntaisesti ja joiden asennuspaikoissa on mahdollistettavissa isompi tehoreservi laitteen pitkäaikaiseen käyttöön suhteessa sen virrankulutukseen. Olevan tukiasemainfran voidaan sanoa olevan edun lisäksi
myös haaste, sillä vaikeisiin paikkoihin tukiasemia ei juurikaan rakenneta ja näin ollen tukiasemaverkkojen tiheys määrittää IoT-laitteiden toiminta-alueen. Lisäksi tukiasemien toimintaperiaatteen vuoksi NB-IoT- ja LTE-M -tekniikoissa laitteen tulee olla synkronoidussa yhteydessä matkapuhelinverkkoon, riippumatta siitä lähettääkö tai vastaanottako se tietoa. Luonnollisesti jatkuva synkronointi myös niin kutsutussa lepotilassa kuluttaa virtaa ja näin ollen
laitteiden akunkesto lyhenee. Myös suurempi tiedonsiirtonopeus vaikuttaa virrankulutukseen ja kokonaisuutena NB-IoT- sekä LTE-M -tekniikat kuluttavat virtaa enemmän kuin LoRaWAN- tai Sigfox-tekniikkaan perustuvat laitteet. Liikuteltavuuden kannalta NB-IoT ei tarjoa
parasta mahdollista ratkaisua, sillä tällä hetkellä tekniikka rajoittaa tukiasemasolun uudelleenvalinnan vain valmiustilaan. LTE-M -tekniikan avulla voidaan siirtää myös puhetta, sillä se
tukee VoLTE (Voice over LTE) ominaisuutta. Tämän lisäksi LTE-M -tekniikassa tukiasemasolun
vaihtaminen on saumatonta eli laite voi vaihtaa solua ilman yhteyskatkoja.

LoRaWAN
LoRaWAN on globaali ja avoimen standardin protokolla IoT-tiedonsiirtoverkkojen muodostamiseen. LoRaWAN-tekniikka on NB-IoTista poiketen erillisessä langattomassa verkossa toimiva ratkaisu, joka sopii erityisesti pienempää tiedonsiirtokapasiteettia vaativien IoT-laitteiden tiedonsiirtoon. LoRaWAN-tekniikan tärkeimpiin suunniteltuihin ominaisuuksiin kuuluvat
kaksisuuntainen tiedonsiirto, paikantaminen, helppo käyttöönotto ja liikuteltavuus. Kuten
NB-IoTia käsittelevässä kappaleessa jo mainittiin, kuluttavat LoRaWAN-tekniikan laitteet vähemmän virtaa ja juuri tämän sekä verkon mahdollistaman pitkän kantaman ansiosta ne soveltuvatkin paremmin pitkien etäisyyksien päässä tai vaikean pääsyn takana olevien kohteiden IoT-ratkaisuiksi. LoRaWAN-verkoissa lähetysetäisyys voi olla jopa useita kymmeniä kilometrejä, kun taas NB-IoT verkkojen toiminta-alue rajoittuu tukiasemaverkon kantaman sisälle. LoRaWAN tekniikka ei siis vaadi NB-IoTin tavoin synkronoitua yhteyttä matkapuhelinverkkoon, minkä ansiosta laitteiden virrankulutus valmiustilassa on hyvin pieni. Akkujen tai
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paristojen luvataan kestävän jopa 10 vuotta tehden ratkaisuista käytännössä huoltovapaita.
LoRaWAN vaatii toimiakseen oman LoRa-verkkonsa, joka toimii lisensoimattomalla alle 1 GHz
taajuusalueella. LoRa-verkkoa tarjoaa Suomessa esimerkiksi Digita.

Sigfox
Sigfox on LoRaWANin tavoin alle 1 GHz lisensoimattomilla taajuusalueilla toimiva LPWANtiedonsiirtoverkko. Samoin kuin LoRaWAN se toimii erillisen verkon tavoin, jolloin se ei ole
riippuvainen operaattorien tukiasemien peittoalueesta. Erillisen oman langattoman verkkoinfran ja matalan taajuuden ansiosta sen peittoalue on hyvin kattava ja Sigfox verkkoa onkin rakennettu kattavasti ympäri maapalloa ja myös Suomessa. Suomessa Sigfox-verkon operaattorina toimii Connected Finland Oy. Matalan virrankulutuksen ja vapaan lisensoimattoman taajuusalueen käytön vuoksi Sigfox soveltuu LoRaWANin kaltaisesti parhaiten käyttökohteisiin, joissa vaaditaan pitkää akunkestoa ja pärjätään pienellä tiedonsiirtokapasiteetilla.
Sigfoxia hyödynnetään esimerkiksi etäluettavien vesi- ja sähkömittarien seurannassa, sekä
muissa tapauksissa, joissa itse IoT-laitteen ei ole tarvetta vastaanottaa dataa tai kuittausta
tukiaseman suunnasta. Yksi Sigfoxin heikkouksista onkin IoT-laitteen antennin herkkyystasosta johtuva asymmetrinen yhteys tukiasemaan. Tämä tarkoittaa sitä, etä Sigfox verkoissa
laitteen lähetysnopeus on suurempi kuin vastaanottonopeus.
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Tietoliikenneverkkojen nykytila Suomessa
Yleisesti
Tietoliikenneverkkoja rakennetaan Suomessa monesta eri lähtökohdista ja useiden toimijoiden toimesta. Merkittävimpiä rakentajia ovat valtakunnalliset operaattorit, jotka investoivat
vuosittain merkittäviä summia tietoliikenneinfran rakentamiseen. Alueellisesti rakentajia voi
olla useita riippuen tietoliikenneverkkojen käyttötarkoituksesta. Myös EU:n, valtion sekä
kuntien tukipolitiikka, yhteisrakentamisen lisääntyminen sekä lakiin perustuvan säävarman
sähköverkon maakaapeloinnit ovat vauhdittaneet valokuituverkkojen rakentumista. Kokonaan tai pääosin valokuidulla käyttöön otettujen liittymien määrä Suomessa on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Valokuituliittymän saatavuus on kuitenkin suuremmalla tasolla kuin
itse liittymien määrä. Liittymän hankkimisen halukkuutta ovat vähentäneet tähän mennessä
kaupunkialueilla laadukkaat mobiiliyhteydet sekä taajama-alueilla loppukäyttäjältä vaadittava pääosin liittymämaksusta koostuva investointi. Maaseudulla liittymämäärän kasvun hitauteen ovat vaikuttaneet pitkät välimatkat ja niistä johtuvat suuret kustannukset valokuituverkon rakentamiseksi.

Kuva 4: Kiinteiden laajakaistaliittymien tekniikoiden suhteelliset osuudet vuosina 2016-2019 (Liikenne- ja viestintävirasto, 2020).
Myös mobiililiittymien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Mobiiliverkossa liikkuvan
datan määrä on huomattavan suurta ja suomalaiset käyttävätkin suhteellisesti eniten mobiilidataa maailmassa. Mobiiliverkkojen kapasiteettitarve kasvaa edelleen tulevina vuosina ja
datan määrän arvioidaankin kasvavan noin 150-kertaiseksi nykyisestä.
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Kuva 5: Mobiililiittyminen kokonaismäärän kehittyminen 2015-2019. (Liikenne- ja viestintävirasto,
2020).

Hallituksen linjaukset
Vuonna 2019 valitun hallituksen linjaukset tukevat omalta osaltaan laajakaistaverkkojen rakentumista. Pääministeri Sanna Marinin hallitus haluaa Suomeen kattavan valokuituverkon
ja nostaa samalla tiedonsiirtonopeutta yleispalveluvelvoitteena nykyisestä 2 Mbit/s nopeudesta, mutta tuleva yleispalveluvelvoitteen taso ei ole vielä tiedossa. Hallitus lupaa myös
edistää digitaalisen infrastruktuurin strategian toteutumista. Nopean laajakaistan saaminen
kaikkien ulottuville pyritään toteuttamaan vuoteen 2025 mennessä ja teleoperaattorien tulee esittää suunnitelmansa laajakaistaverkon rakentamiseksi halutun yleispalveluvelvoitteen
tasolle. Hallitus purkaa laajakaistan investointivelkaa jatkamalla laajakaistaohjelmaa ja saattamalla laajakaista kaikille -hankkeen sitoumukset päätökseen. Laajakaista kaikille -ohjelman
avulla on rakennettu verkkoja ja mahdollistettu nopeita laajakaistayhteyksiä kotitalouksille
sekä yrityksille. Laajakaistahankkeen myönnettyjen tukien maksaminen jatkuu vuoteen 2021
saakka ja tällä hetkellä tukea on myönnetty 64 miljoonaa euroa sekä maksettu noin 40 miljoonaa euroa.
Hallitusohjelmassa luvataan luoda myös taajamien nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentumiseen liittyvien ongelmien huomioonottava laajakaistatukilaki, joka suunnataan alueille,
joille kaupallista laajakaistaa ei ole saatavilla ennen vuotta 2025. Laajakaistaverkon rakentamisen kustannustehokkuutta hallitus edistää velvoittamalla sähköverkkoyhtiöt ja teleoperaattorit jakamaan tulossa olevat hankkeensa yhteisrakentamisportaalissa, jolloin mahdollistetaan useamman eri toimijan mukaan pääsy hankkeeseen ja vältetään mahdollisuuksien
mukaan päällekkäistä maankaivuutyötä. Hallitus haluaa myös edistää kiinteän- ja langattoman laajakaistaverkon rakentumista tasapainoisesti sekä mahdollistaa uusien kaapelointiteknologioiden kuten mikrosahauksen käyttöönottoa. Valokuituverkon rakentamista tullaan toteuttamaan ensisijaisesti markkinaehtoisesti sekä toissijaisesti valtion, kuntien ja EU-rahoituksen kautta.
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Operaattorivetoinen rakentaminen
Valtakunnallisten operaattoreiden kuiduttamat alueet ovat viime vuosina olleet pääasiassa
kaupunkien keskusta-alueita, kerrostalo- ja rivitaloalueita sekä yritysalueita. Lisäksi uusille
asuinalueille rakennetaan usein muun infran yhteydessä vähintään putkitus verkon myöhempää toteutusta varten. Viime vuosina operaattorit ovat alkaneet kuiduttamaan myös taajamien vanhoja pientaloalueita. Operaattoreiden näkökulmasta kuitenkin rakentaminen on
usein markkinaehtoista, jolloin alueen rakentaminen aloitetaan vasta, kun tarpeeksi kattava
määrä liittymän hankkivia asiakkaita rakennettavaksi kaavaillulta alueelta saadaan selville.
Tästä syystä muun muassa omakotitaloalueiden rakentuminen on ollut suhteellisen hidasta.
Mobiiliverkot ovat Suomessa pääosin kattavat ja niitä hyödynnetään tiedonsiirrossa paljon.
4G teknologialla toteutetut mobiiliverkot kattavat lähes koko Suomen ja operaattorit ovat
panostaneet verkkojen toimintaan sekä kattavuuteen todella paljon. 5G -teknologialla toteutettavia mobiiliverkkoja on tällä hetkellä rakennettu suurimpien kaupunkien keskusta-alueille. Operaattoreiden arvion mukaan 5G-verkot kattavat kaupungit vuoteen 2021 mennessä,
jonka jälkeen verkko laajentuu taajamiin sekä haja-asutusalueisiin. Koko maan kattavan verkon arvioidaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä. Kaupungeissa käyttöön otetaan korkeammalla 3,5 GHz taajuusalueella toimivia verkkoja ja haja-asutusalueilla peitto toteutetaan
matalammalla ja pidemmän kantomatkan sekä paremman läpäisykyvyn omaavalla 700 MHz
taajuusalueella toimivalla verkolla. 5G- teknologian kokonaisvaltainen käyttöönotto etenee
asteittain ja tällä hetkellä kaikki teknologiaan liittyvät ominaisuudet eivät ole hyödynnettävissä kovinkaan laajamittaisesti. 5G -verkkojen rakentamiseen tullaan panostamaan paljon,
mutta rakentuakseen laajamittaiseksi koko Suomen kattavaksi verkoksi tarvitaan pohjaksi
toimiva, kattava ja luotettava valokuituverkko.
Kaapelitv-verkon osalta uutta verkkoa rakennetaan enää harvoin. Teknologia on kuitenkin
tämän hetken tarpeisiin riittävä, koska standardoinnin ansiosta päästään jopa yhden gigabitin nopeuksiin saakka. Nopeuksien kasvaminen kaapelitv-verkossa tarkoittaa kuitenkin valokuidun tuomista lähemmäksi asiakasta, joten pitkällä aikavälillä tullaan tilanteeseen, jossa
kuitu rakennetaan asiakkaalle saakka.
Taajamien olemassa olevien kiinteiden kupariverkkojen hyödyntämiseksi on kehitetty ratkaisuja, joilla verkkojen nopeuksia on saatu nostettua tuomalla aktiivilaitteet lähemmäksi loppuasiakasta. Ns. FTTC -toteutuksella nopeus saadaan nostettua VDSL2 -tekniikan avulla teoriassa n. 100 Mbit/s riippuen loppuasiakkaan etäisyydestä aktiivilaitteelle. Ratkaisun huono
puoli on yhteyksien epätasaisuus alueella, jolloin lähellä aktiivilaitetta asuvilla yhteys voi toimia täydellä kapasiteetilla ja kauempana asuvilla yhteyden nopeus voi olla kaukana ilmoitetusta teoreettisesta nopeudesta. Joka tapauksessa FTTC -toteutus on hetkellinen ratkaisu
nykyhetken tarpeisiin, mutta tulevaisuudessa tarvittavia nopeuksia sillä ei tulla saavuttamaan. Tällä hetkellä kupariverkkojen laajamittaista rakentamista ei tehdä poikkeustilanteita
lukuun ottamatta vaan niitä ennemminkin on purettu ja puretaan pylväissä kulkevien yhteyksien osalta.

Energiayhtiöiden kuiturakentaminen
Useat energiayhtiöt ovat synergiahyödyt huomattuaan perustaneet omia passiivisen valokuituverkon rakentamiseen ja infran tarjoamiseen keskittyviä yrityksiä. Hyvän ennakkosuunnittelun avulla voidaan varhaisessa vaiheessa tunnistaa reitit, jotka palvelevat parhaiten niin
sähkö- kuin televerkonkin rakentamista. Myös suunnitteluvaiheessa tehtävä lupien haku helpottuvat, kun samalla voidaan hakea kaivu-, sijoitus- ja kiinteistöluvat niin sähkö- kuin
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televerkonkin osalta. Kokonaiskustannuksiin nähden valokuituverkon materiaali- sekä asennuskustannukset ovat vain murto-osa hankkeen kokonaiskustannuksista, jolloin rakentamisesta saadaan myös liiketoiminnan kannalta kestävää. Ajurina rakentamiselle toimii lailla säädetyn säävarman sähköverkon rakentaminen, jossa kokonaisia asuinalueita maakaapeloidaan joka tapauksessa. Isossa kuvassa energiayhtiöiden sähköverkoista on maakaapeloitu n.
50%, joten isojakin hyötyjä on vielä saatavilla yhteisrakentamiseen liittyen riippuen alueesta.
Yhteisrakentamisesta saatavan hyödyn sekä kustannussäästöjen lisäksi energiayhtiöt kantavat samalla yhteiskuntavastuuta antamalla mahdollisuuden liittyä valokuituverkkoon alueilla,
joilla verkkoja ei olisi välttämättä muuten mahdollista toteuttaa liiketoiminnan kannalta järkevällä tavalla. Tällä mallilla energiayhtiöt eivät myöskään kilpaile operaattoreiden kanssa
vaan tekevät päinvastoin yhteistyötä palveluiden tuottamisen osalta. Verkot rakennetaan
suurimmissa osissa tapauksia avoimiksi verkoiksi, joissa tilaaja voi itse valita palveluntuottajan alueella palveluita tarjoavista operaattoreista.

Kaupungit ja kunnat
Riippuen operaattoreiden valokuituverkkojen paikallisesta kattavuudesta, monet kaupungit
ja kunnat ovat määritellystä strategiasta riippuen suunnitelleet ja toteuttaneet oman valokuituverkkonsa joko kokonaisuudessaan tai osittain sekä laajentavat sitä tulevaisuutta silmällä pitäen. Yleisintä on kuitenkin ns. hybridimalli, jossa kaupunki tai kunta rakentaa osan
omasta verkostaan ja vuokraa osan palveluntuottajalta. Oman tietoliikenneverkon avulla toteutetaan yleisesti muun muassa kiinteistöjen välisiä yhteyksiä, liikennevalojen ohjauksia
sekä ulkovalaistusverkon ohjauksia.
Yleistä on myös varautua valokuituverkon ja sitä kautta 5G -verkon tarpeisiin asentamalla
kaapelinsuojaputkia kunnan maanrakennusta sisältävien hankkeiden yhteydessä. Kaapelinsuojaputkia voidaan hyödyntää myöhemmin myös operaattoreiden verkkojen laajennustarpeisiin liittyen, jos hinnoittelu ja hallintamalli saadaan pidettyä suoraviivaisina ja yksinkertaisina. Usein tietoliikenneverkkojen rakentajat näkevät passiivi-infran vuokraamisen kalliina
vaihtoehtoja, jolloin vaihtoehdoiksi nousevat kaapelinpaikan myyminen putkitukseen tai
koko putkilinjan myyminen. Tämä määritellään yleensä kunnan linjauksissa koskien kunnan
rakentamaa infraa.
Lähes jokaisessa tapauksessa kunnan tai kaupungin rakentamat verkot tulevat oman palvelutuotannon käyttöön ja yhteyksiä ei rakenneta yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Yleistä sen
sijaan on osallistua esimerkiksi paikallisten kuituosuuskuntien usein taajamiin ja maaseudulle
rakentamien valokuituverkkojen rahoittamiseen yhteisesti sovitulla prosenttiosuudella tai
takaamalla hankkeeseen kohdistuvia lainoja. Suomesta löytyy myös esimerkkejä kunnan ja
operaattorin perustaman yhteisyrityksen rakentamista valokuituverkoista, jotka niin ikään
sijoittuvat usein taajamien ulkopuolelle.

Kuituosuuskunnat/seutuverkot
Kuntien ja maakuntien tietoliikenneyhteyksiä rakentavat myös kuituosuuskunnat sekä
yleensä osakeyhtiömuotoiset seutuverkot. Osuuskuntien ja seutuverkkojen hallinnollinen ero
on siinä, että osuuskuntien omistajina toimivat valokuituliittymän omistamat yksityinen henkilöt, yritykset ja muut tahot kuten yhdistykset. Seutuverkkoja ovat perustaneet mm. maakunnan alueen kunnat, joiden alueella markkinaehtoinen verkkojen rakentaminen ei ole
muuten toteutunut. Yhteistä molemmille on se, että verkon rakentaminen ja ylläpito on
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usein eriytetty palveluista. Palveluiden osalta tehdään yhteistyötä alueellisten palveluntarjoajien kanssa.
Kuituosuuskuntien haasteeksi muodostuvat usein rahoituksen saaminen tai lainojen takaus.
Eniten tukea kuituosuuskunnat tarvitsevat siinä vaiheessa, kun rakentamisesta alkaa muodostumaan kuluja, mutta liittymämaksuja ei päästä vielä perimään. Tilannetta voidaan helpottaa osakkaiden ennakkomaksuilla tai kunnan takaamilla lainoilla. Toisena haasteena ovat
usein resurssit. Kuituosuuskunnan toiminnan käynnistävät suurimmassa osassa tapauksista
alueella toimivat kyläaktiivit, jotka lähtevät viemään osuuskuntatoimintaa eteenpäin omista
lähtökohdista. Tästä syystä kunnat voivat edistää kuituosuuskuntien syntymistä myös tukemalla osuuskuntia mm. erilaisten tukien haussa, luvituksen opastamisessa sekä verkkojen
suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä laatuasioissa.
Koska kuituosuuskunnan rakentama verkko on usein alueellinen, voidaan hankekin viedä läpi
hyvin suoraviivaisesti, kunhan rahoitus- ja vastuuasiat on ratkaistu. Käytännössä markkinointi
aloitetaan jo hankkeen valmisteluvaiheessa, jolloin tietoisuutta ja kiinnostusta alueella saadaan lisättyä hyvissä ajoin ennen lopullisia päätöksiä. Ennen rahoituksen hakemista on päästävä selville hankkeen kokonaiskustannuksista, tilaajamääräarviosta, hinnoittelusta sekä ylläpidon ja toiminnan kustannuksista. Tavallisesti rahoitus koostuu kahdesta eri elementistä,
siltarahoituksesta sekä pitkäaikaisesta rahoituksesta. Alueellisen kyläverkon rakentaminen
ilman rahoitusta on käytännössä mahdotonta, joten molempia rahoituselementtejä tarvitaan. Siltarahoitusta tarvitaan usein, vaikka hanke saisikin julkista rahaa, koska hanketuki
maksetaan yleensä toteutuneiden kustannusten perusteella. Käytännössä siltarahoitusta on
erittäin hankala saada, jos takauksena toimii keskeneräinen valokuituverkko, joten kunnan
rooli lainan takaajana on yleensä merkittävä. Verkon valmistuessa voidaan siirtyä pitkäaikaisemman lainan piiriin, jonka saamiseksi valmis valokuituverkko sekä myydyt liittymät voivat
toimia riittävänä vakuutena. Valokuituverkon arvottaminen on kuitenkin hankalaa, jolloin
pankkien myöntämään lainaan tarvitaan takaaja joko kunnan tai esimerkiksi Finnveran toimesta.
Kuituosuuskunnan verkon rakentumiseen liittyen tärkein osa-alue on projektin johto, joka on
vastattava muun muassa luvista, rahoituksesta, myynnistä, palveluista sekä rakentamisen
edistymisestä. Edellä mainittuja tehtäviä on hankala ulkoistaa, joten johto ja vastuut muodostetaan usein osuuskunnan hallitukseen kuuluvista henkilöistä. Kriittisiä osa-alueita on
käytännössä kaksi, ennakkomyynti sekä verkon rakentuminen. Ennakkomyynti ja markkinointi vaikuttavat liittymän ottajien määrään ja sitä kautta tulorahoitukseen. Mahdollisimman suuren liittyjämäärän avulla takaisinmaksuaika pienenee ja velvoitteista päästään nopeammin eroon. Ennakkoliittyjien määrän ja sen perusteella tehtävän suunnittelun avulla saadaan myös selville tarkemmat rakentamisen kustannukset. Verkon rakentuminen ei ole pelkästään kaivinkoneella tehtävää työtä vaan se sisältää monta eri osa-aluetta aina suunnittelusta materiaaleihin. Järkevillä suunnittelu-, materiaali- ja urakoitsijavalinnoilla saadaan hinnoittelu oikealle tasolle ja vietyä hanke läpi suunnitellussa aikataulussa.

Valokuituinfran rakentajat
Viimeisen puolen vuoden aikana Suomeen on rantautunut myös uudenlaisia toimijoita, jotka
perustavat liiketoimintansa joko valokuituinfran rakentamisen varaan tai tarjoamalla sekä
infran että palvelut. Verkko rakennetaan niin sanotuksi avoimeksi verkoksi, jossa asiakas voi
itse päättää palveluita tarjoavan operaattorin ja tehdä liittymäsopimuksen oman mieltymyksen mukaan. Useiden toimijoiden mallissa valittavissa olevat palveluntarjoajat kuitenkin rajoittuvat niihin operaattoreihin, joiden kanssa verkon rakentava taho on tehnyt alustavan
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sopimuksen liittymätoimituksista. Yhteistä yrityksille on kuituverkkojen rakentaminen niille
alueille, jotka eivät ole näyttäytyneet perinteisille operaattoreille mielenkiintoisina. Rakennettavat alueet ovat olleet pääosin taajamissa sijaitsevia omakotitaloalueita, mutta riippuen
rakentuvasta kokonaisuudesta myös haja-asutusalueet ovat olleet kiinnostuksen kohteena.
Yhteistä kaikille toimijoille on omistajana taustalla oleva pääomasijoittaja ja erilainen tuottoodotus, joka mahdollistaa perinteisiin operaattoreihin verrattuna pitkäaikaisten tuottojen
hakemisen. Toimijoiden taustalla olevat pääomasijoittavat mahdollistavat myös erilaisten
yhteistyömallien kautta toimimisen. Osa toimijoista on tai ovat valmiita myös keskustelemaan kunnan kanssa perustettavasta yhteisyrityksestä, jonka kautta infran rakentuminen
harvemmin asutuille alueille toteutuisi. Tämä tulee esiin varsinkin haja-asutusalueen rakentumista mietittäessä. Tällä hetkellä tiedossa olevia toimijoita ovat Valokuitunen, Adola (täyskuitu) sekä Telsita. Valokuitu ei kuitenkaan lähde näidenkään toimijoiden kautta rakentumaan ilman riittävän suurta ennakkotilaajien määrää.
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Tietoliikenneverkkojen rakentamisen parhaat käytänteet Suomessa
Markkinaehtoinen rakentaminen
Markkinaehtoisessa rakentamisessa valtakunnalliset operaattorit pyrkivät rakentamaan tietoliikenneinfraa ensisijaisesti sinne missä investoinnin takaisinmaksuaika on mahdollisimman
lyhyt. Kuitenkin runko-, alue- ja liityntäverkkoja käsitellään investointiohjelmien takaisinmaksulaskelmissa hieman eri tavalla, koska esimerkiksi rakennettavaa runkoverkkoa voidaan
hyödyntää useammalla eri tavalla kuten mobiilipeiton laajentamisessa tai kuidun tuomisessa
uusille alueille. Liityntäverkkojen osalta katsotaan tarkasti tilaajien määrää ja aluetta ei välttämättä lähdetä rakentamaan, ellei ennakkoon tiedossa olevia liittymän tilaajia ole vähintään
n. 50-70% kaikista alueella olevista mahdollisista asiakkaista.
Alueellisilla operaattoreilla voi markkinaehtoisen kannattavan rakentamisen lisäksi olla myös
muita intressejä. Esimerkiksi alueen elinvoiman säilyttäminen, imagolliset syyt, vahva paikallinen tietoliikenneinfra tai vahva alueellinen yhteistyö voivat olla syitä, jotka ohjaavat paikallisten operaattoreiden valintoja ja toisaalta voivat poiketa suurestikin valtakunnallisten operaattoreiden tekemistä päätöksistä. Muun muassa ennakkorakentaminen on usein paikallisten operaattoreiden toimesta otettu huomattavasti kattavammin huomioon pienemmissä
kaupungeissa ja kunnissa johtuen hyvästä yhteistyöstä paikallisten maanrakennushankkeiden ja toimijoiden välillä.
Operaattoreita koskeva palveluvelvoite pakottaa tällä hetkellä tarjoamaan vähintään 2
Mbit/s yhteysnopeuden, joka toteutuu mobiililiittymän avulla joka puolella Suomea. Nykyajan tarpeisiin nähden liian pieni palveluvelvoite on antanut operaattoreille mahdollisuuden
tehdä valintoja rakennettavien alueiden osalta ja kohdistaa investoinnit parhaiten kannattaville alueille. Markkinaehtoisesti rakentuvat alueet ovat suurimmilta osin olleet kaupunkeja
ja niiden lähiöitä sekä riittävän suuren asiakaspotentiaalin omaavien kuntien keskusta-alueita. Toisaalta yhteisrakentamisen lisääntyminen on tehnyt investoinneista paikoin kannattavaa myös harvemmin asutuille alueille varsinkin energiayhtiöiden rakentamien kuituverkkojen osalta. Maaseutu ei ole tähän mennessä ole tähän mennessä ollut kovinkaan laajasti valtakunnallisten operaattoreiden mielenkiinnon kohteena ja tämä on synnyttänyt suuren määrän kuituosuuskuntia sekä muita toimijoita, jotka tarjoavat valokuituyhteyksiä harvemmin
asutuille alueille.
Markkinaehtoiseen rakentamiseen saattavat vaikuttaa vahvasti kuntien prosessit, lupamenettelyt sekä suhtautuminen nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentumisen edistämiseen.
Luvitus- ja valvontaprosessit ovat kuitenkin osassa kuntia siirtymässä tai siirtyneet sähköiseen muotoon ja luvitusprosesseja kehitetään jatkuvasti. Osa linjauksista mm. pinnoitteisiin
tai lupamenetelmiin liittyen saattavat vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin tavalla, joka keskeyttää suunnitellun projektin jo esisuunnitteluvaiheessa. Mitä harvemmin asutummasta
alueesta puhutaan, sitä kovempi kustannuspaine alueen rakentamiseen kohdistuu. Nopeiden
tietoliikenneyhteyksien rakentuminen joka puolelle ei ole enää itsestäänselvyys. Jokaisella on
toki perusoikeus tietyllä tasolla toimivaan yhteyteen, mutta lain määrittelemä tämän hetken
taso on todella matala jo tämän hetken tarpeisiin nähden. Erilaisille alueille ja erilaisilla malleilla operoivia toimijoita on jo mukava määrä, mutta kunnan pitää olla aktiivinen ja osoittaa
kiinnostusta, että verkot rakentuvat myös asukastiheydeltään harvemmin asutuille alueille.
Rakennettavan alueen toteutuminen vaatii aina tietyn tiedossa olevan penetraation alueelta
ja siitä syystä ennakkomyynti ja kunnan osallistuminen markkinointiin sekä viestintään on
ensiarvoisen tärkeää.
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Lisäksi lupien myöntäminen uusien tekniikoiden kuten mikrosahauksen hyödyntämiseksi valokuituverkon rakentamisessa esimerkiksi omakotitaloalueilla on viivästynyt, jolloin operaattorit ovat jääneet odottamaan tekniikan käytön hyväksyvää päätöstä.

Yhteisrakentaminen
Valokuitukaapeleiden asentaminen on yleensä helpompaa ja edullisempaa, kun se tehdään
muun rakentamisen yhteydessä. Arviolta 60–80 % valokuituverkon rakentamisen kokonaiskustannuksista syntyy maanrakennuskustannuksista. Loput kustannukset liittyvät laitteisiin,
materiaaleihin ja liityntäpisteisiin. Kun tietoliikenneasennukset toteutetaan samalla kertaa
muun rakentamisen yhteydessä, myös työnmaan haitat esimerkiksi liikenteelle häviävät, kun
työmaata ei tarvitse pian avata uudestaan. Lisäksi toteutus yhdellä kertaa vähentää rakenteisiin kohdistuvaa rakentamista, kun pinnoitteet ja rakenne pysyvät kunnossa sekä vaara rikkoa jo olemassa olevaa infraa kaivuutyön yhteydessä poistuu. Infran hoitaminen kerralla
kuntoon parantaa myös turvallisuutta, sillä teiden varsilla tai kaupungissa tehtävä työ vaatii
usein liikenteenohjaamista tai muuttuvia liikennejärjestelyjä ja lisää riskiä liikenneonnettomuuksille. Yleisimmin tietoliikenneverkkojen yhteisrakentamista toteutetaan taajama-alueilla paikallisen energiayhtiön maakaapelointien yhteydessä. Parhaimmillaan teleoperaattoreiden ja energiayhtiön yhteiskaapeloinnilla on saavutettu yli 80% kaapelointiaste samoilla
reiteillä koko alueen kaapelointia tarkasteltaessa. Korkean alueellisen yhteisrakentamisen
kaapelointiasteen saavuttaminen vaatii yhteistyön aloittamista jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.
Myös kuntien ja kaupunkien tiehankkeiden, katu- ja liikennevalomaakaapeloinnin sekä uusien asuinalueiden infran rakentamisen yhteydessä toteutetut putkituksien yhteisrakentamiset ovat yleisiä. Kaukolämpö, kaasu- sekä vesijohtoverkoston rakentamisen tai uusimisen yhteydessä toteutettavan yhteisrakentamisen haasteena on muun infran huomattavasti suurempi asennussyvyys, jolloin synergia ja kustannustehokkuus asennuksien osalta pienenee
huomattavasti.
Kaikkeen ei aina voi varautua etukäteen, mutta pitkän aikavälin suunnitelmat ja yhteistyö eri
tahojen kanssa auttavat paremmin ennustamaan tulevia tarpeita. Ennen ryhtymistä rakennushankkeisiin, on tarpeen selvittää kaikkien infrarakentamisessa olevien osapuolten mahdolliset tarpeet jo pelkästään kustannusten jakamisen vuoksi. Lisäksi yhteisrakentamisella
työmaan valvonta voidaan hoitaa yhteisesti. Yleisesti tunnistettuja yhteisrakentamisen haasteita ovat lähinnä prosesseihin ja toimintatapoihin liittyviä asioita. Keskustelut yhteishankkeen toteuttamisesta ja rajauksista on hyvä aloittaa jo suunnitteluvaiheessa, jolloin saadaan
yhteisrakentamisen todelliset hyödyt maksimoitua. Hankkeen alussa on hyvä kiinnittää huomiota muun muassa tiedonjaosta, yhteistyömallista, hinnoittelusta, osuuksista, työmaan johtamisesta ja vastuunjaosta sopimiseen. Isommissa hankkeissa on hyvä ottaa myös kunnan
edustajat mukaan keskusteluun, jolloin hankkeen etenemiseen ja kustannuksiin voidaan parhaimmassa tapauksessa vaikuttaa muun muassa lupaprosessia sujuvoittamalla ja pinnoitteiden uusimisen jaosta sopimalla.

Ennakkorakentaminen
Mikäli muun rakentamisen yhteydessä on varauduttu suoja- tai mikroputkin tai kaapelikanavin tuleviin tietoliikennetarpeisiin, uusien kaapeleiden jälkiasennus helpottuu merkittävästi. Ennakkorakentamisen ansioista voidaan kaapeleita asentaa pitkiäkin matkoja kohtuullisen nopeasti.
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Ennakkorakentamista käytetään usein kaupungeissa sekä taajamissa laajojen maanrakennushankkeiden yhteydessä. Esimerkiksi koko kadun avaaminen, risteyksien avaaminen tai uuden
asuinalueen koko infran rakentaminen on usein riittävän suuri hanke putkituksen rakentamiseksi. Yksittäisiä putkia ei yleensä maahan asenneta, ellei kyseessä ole kiinteistön tai kaapelikaivon sisäänvientireitti. Yleisesti pyritään kuitenkin rakentamaan mahdollisimman suuria
putkituskokonaisuuksia sekä ottamaan huomioon tulevat suunnitelman tietoliikenneverkon
rakentumiseksi alueella. Uudet vaihtoehdot kuten mikroputki mahdollistavat myös erittäin
pitkälle ennakkoon rakennetun tilaajaverkon esimerkiksi omakotitaloalueilla. Mikroputkitus
voidaan rakentaa esimerkiksi katuvalo- tai sähköverkon maakaapeloinnin yhteydessä, jolloin
operaattori voi suhteellisen helposti liittää verkkoonsa esimerkiksi yksittäisiä taloja alueelta.
Mikroputkitusta hyödyntämällä voidaan asentaa valokuitua useita kilometrejä päivässä, kun
taas kaivamalla pystytään tyypillisesti rakentamaan maaperästä ja alueesta riippuen 100–300
metriä päivässä.
Ennakkorakentaminen kannattaa huomioida myös tietyissä erityistapauksissa, joissa jälkikäteen rakentaminen on huomattavan kallista tai ympäristöä haittaavaa. Esimerkiksi isojen risteysalueiden, kaupunkien ydinkeskustojen katutyöt, rautateiden tai isojen väylien alitukset
ovat kohteita, joissa pienellä sijoituksella putkimateriaaliin voi olla suuri merkitys verkon kokonaiskustannuksen kannalta.
Yksinkertaistettuna kaikki varautuminen tulevaan tietoliikenneverkon rakentamistyöhön on
hyödyksi. Kustannustehokkuuden saamiseksi suojaputkitustarpeet ja sijoituspaikat kannattaa
suunnitella riittävän aikaisin yhteistyössä operaattoreiden tai energiayhtiöiden kanssa, jotta
ennakkorakentaminen suunnitellaan myös yksityiskohtaisella tasolla oikein. Ennakkorakentamisen hyöty on nopeasti käytetty, jos suojaputkituksen käyttö edellyttää suuria mutkia kaapelilinjaukseen. Ennakkorakentamiseen liittyen olisi hyvä olla rakennettuna myös hallintamalli maanalaiselle infralle, jossa otetaan kantaa esimerkiksi siihen millä tavoin ja missä tapauksissa putkia vuokrataan tai myydään ja miten toiminta hinnoitellaan. Joissakin tapauksissa myös putkitusten vaihdot saattavat tulla kysymykseen, jos osapuolten väliset intressit
kohtaavat.

Rakentamisen rahoitusvälineet
Valokuituverkkojen rakentumiseksi on jaettu erilaisia tukia jo vuosien ajan. Pisin yhtämittainen tuki on ollut laajakaista kaikille -ohjelma, jonka tavoitteena oli rakentaa laajakaista
130 000 kotitalouden saataville. Tuen avulla on rakennettu kiinteää valokuituverkkoa noin
25 000 kilometriä lähes 100 000 kotitalouden saataville. Edellisen laajakaistaohjelman tukien
maksaminen jatkuu vuoteen 2021 asti ja hankkeiden toteutuessa suunnitelmien mukaisesti
saatavuustavoite todennäköisesti saavutetaan. Tuki on ohjannut vahvasti rakentamista ei
kaupallisilla alueilla kuten maaseudulla. Myös muita tukia on käytetty aktiivisesti hyödyksi.
Kyläverkkojen rakentumiseksi on käytetty ELY -tukea maaseudun kehittämisrahastosta sekä
EU:n myöntämiä tukia sekä kunnan myöntämiä palveluseteleitä, jotka ovat kustannusten
alentumisen kautta lisänneet halukkuutta liittyä valokuituverkon piiriin. Yleisesti ottaen tähän mennessä haun piirissä olleet tuet ovat tukeneet maaseudun valokuituverkkojen rakentumista ja kaupunki- sekä taajama-alueille tukea ei ole ollut mahdollista saada. Tukien saajat
ovat olleet pääosin kuituosuuskuntia sekä erilaisia seutu- ja kyläverkkoja, koska operaattoreiden investoinnit eivät ole kohdistuneet suurissa määrin maaseudun valokuituverkkojen rakentamiseen.
Tuki on uudistumassa vuosille 2021-2025. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan
lakia, joka mahdollistaisi julkisen tuen myöntämisen laajakaistaverkkojen rakentamiseksi.
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Tuki on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja lausuntoja voidaan antaa 12.6.2020 asti. Tukiohjelman jatkaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja sen mukaisesti tukea voitaisiin suunnata alueille, joille laajakaista ei ole rakentumassa kaupallisesti vuoteen 2025 mennessä. Tukea myönnettäisiin vähintään 100 Mbit/s mahdollistavien yhteyksien rakentamiseen, joka on
sama tavoite kuin Euroopan Unionin määrittelemä tavoite. Tavoitteena on mahdollistaa
tuen hakeminen ja myöntäminen vuoden 2021 alusta lähtien. Hallituksen esitys on antaa
budjettilakina syksyllä 2020, jonka jälkeen valokuituverkon rakentajat voisivat hakea tukea
maakuntaliittojen kautta vuoden 2021 alkaen. Tukiohjelmaan on varattu vuodelle 2021 5
miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön tuen lisäksi EU:sta on saatavissa tukea tietoliikenneverkkojen rakentamista varten ainakin yhden ohjelman puitteissa. The Connecting
Europe Facility -ohjelman (CEF2) tarkoituksena on vauhdittaa investointeja 2021-2027 välillä
niin 5G- kuin valokuituverkkojenkin laajenemiseen liittyen.
Myös erilaisilla lainojen takauksilla voidaan auttaa varsinkin kuituosuuskuntia ja seutuverkkoja käynnistämään ja laajentamaan toimintaansa. Joissain tapauksissa kunnat ovat myöntäneet pitkäaikaisia lainojen takauksia, jotka jatkuvat vielä hankkeen valmistumisen jälkeen.
Tärkeintä seutuverkkojen näkökulmasta on kuitenkin kuntien ja maakuntien laajamittainen
tuki ja tahtotila verkkojen rakentumiseksi, johon kuuluvat kaikki tukielementit sisältäen
markkinoinnin, edistämisen, takaamisen sekä tuen yritystoiminnan käynnistämiseksi.
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Vaihtoehdot tietoliikenneverkkojen ja erityisesti kuituverkon rakentamisen parhaiksi käytänteiksi Kanta-Hämeessä
Kanta-Hämeen maakunta on valtakunnallisessa Traficomin tietoliikenneyhteyksien saatavuuksiin ja nopeuteen liittyvässä pisteytyksessä (vuoden 2019 tilanne) asteikolla 1-5 keskimäärin keskitason alapuolella (alle 3) kiinteiden verkkojen ja mobiiliverkkojen osalta noin
keskitasoa (n.3). Saadakseen viisi pistettä kiinteiden yhteyksien osalta, pitäisi kaikille kunnan
kotitalouksille olla saatavilla ja käytössään 100 Mbit/s laajakaistayhteys. Saadakseen viisi pistettä mobiiliyhteyksien osalta, pitäisi kaikilla yhdysteillä ja sitä suuremmilla tieosuuksilla olla
saatavilla 100 Mbit/s yhteys ideaalitilanteessa sekä kaikkien kotitalouksien sijaita ainakin yhden operaattorin 300 Mbit/s mobiiliverkon peittoalueella. Toki mikään kunnista ei arvostelussa saanut täyttä viittä pistettä ja neljä pistettäkin saaneita kuntia oli huomattavan pieni
määrä. Kuitenkin kokonaisvertailussa Kanta-Häme on muihin alueisiin verrattuna keskitason
alapuolella.
Tietoliikenneverkkojen rakentuminen pelkästään markkinaehtoisesti ei ole ollut tähän mennessä tasa-arvoisin tapa toteuttaa valtakunnallista saatavuutta kiinteiden yhteyksien osalta.
Valtakunnallisten operaattoreiden panostukset mobiiliverkkoihin ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen tarkoitettujen tukirahojen ohjautuminen maaseudulle ovat vaikuttaneet negatiivisesti valokuituverkkojen rakentumiseen muilla alueilla kuten kaupunkien
lähiöissä esimerkiksi pientaloalueilla. Tällä hetkellä kuitenkin näyttäisi siltä, että markkinaehtoinen kilpailu on menossa erilaisten alueiden välillä oikeaan suuntaan. Niin perinteiset kuin
uudetkin toimijat ovat löytäneet omaan toimintaan ja tavoitteisiin liittyvät liiketoiminta-alueet, joilla toimia ja kaikkien toimijoiden ei odoteta rakentavan verkkoja kaikkialla. Perinteiset
operaattorit panostavat valokuituverkkoihin siellä, missä asukastiheys on suurinta sekä pitävät huolta mobiiliverkkojen valtakunnallisesta kattavuudesta. Valokuituinfran rakentajat sijoittavat oman toimintansa pientaloalueille sekä hieman harvemmin asutuille seuduille, kun
taas kuituosuuskunnat syntyvät usein maaseutumaisille harvaan asutuille alueille. Energia
yhtiöt panostavat merkittäviä summia säävarman sähköverkon kaapelointeihin ja toteuttavat
joko oman liiketoiminnan puitteissa tai yhteisrakentamisen kautta merkittäviä määriä uutta
valokuituinfraa joka vuosi. Lisäksi teknologian kehittymisen kautta langattomilla ratkaisuilla
kuten 5G:n käyttöön otettavien taajuuksien ja viipaloinnin avulla saadaan paikattua valokuituyhteyksien vajetta harvaan asutuilla alueilla. Kaikkien tietoliikenneyhteyksien, myös mobiiliyhteyksien, perusta on kuitenkin kattava valokuituverkko, joten mobiiliyhteyksien parantamiseen tarvitaan joka tapauksessa valokuituverkon laajentamista myös maaseudulla.
Kunnilla ja kaupungeilla on valtava mahdollisuus vaikuttaa tietoliikenneverkkojen rakentumiseen omalla alueellaan. Verkkojen rakentumisen helpottaminen ei aina tarvitse edes investointeja vaan oman toiminnan tarkastelu ja yhteyksien tärkeyden nostaminen julkiseen keskusteluun sekä osaksi päätöksentekoa voivat jo auttaa merkittävästi operaattoreiden ja muiden toimijoiden valintoihin lähteä kehittämään alueellisia yhteyksiä. Oman toiminnan tarkastelua, siitä tehtäviä johtopäätöksiä sekä tietoliikenneinfran edistämiseen liittyvien linjausten
muodostamista helpottavat tavoitteiden asettaminen ja seuranta. Linjaukset voidaan esimerkiksi jakaa useampaa eri osa-alueeseen, joita voivat muun muassa olla yhteydenpito alueen
tietoliikenneoperaattoreihin ja infrarakentajiin, nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen lakisääteisten palveluiden tuottamisessa, maankäytön prosessien kehittäminen tietoliikenneinfran rakentamisen helpottamisen näkökulmasta sekä muiden infran rakentumiseen
liittyvien kokonaisuuksien hahmottaminen ja määrittely. Yksi tärkeimmistä asioista on tunnistaa nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyt omaan toimintaan liittyen ja asemoida itsensä haluttuun rooliin tietoliikenneverkkojen rakentumisen kokonaisuudessa, jolloin
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päästään selkeämmin määrittelemään tavoitteet ja hyödyt sekä viemään konkreettisia toimenpiteitä eteenpäin.

Kaupunki
Kaupunkialueella nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentuminen ei ole suurin ongelma johtuen kohtuullisen hyvällä tasolla toteutuvasta markkinaehtoisesta rakentamisesta. Varsinkin
suurempien kaupunkien ja kuntien keskusta-alueet ovat kuitusaatavuuden osalta hyvällä tasolla ja mobiiliverkkojen tukiasematiheys on riittävä. Suuremmissa kaupungeissa toimii myös
useita eri operaattoreita, jolloin vaihtoehtojakin on saatavilla. Pienemmissä kunnissa paikallisten operaattoreiden, energiayhtiöiden, valokuituinfrarakentajien tai kuituosuuskuntien
rooli saattaa korostua vaihtoehtojen ja investointien vähyyden takia. Joillain alueilla on havaittu ongelmia jopa 4G -liittymien toimivuudessa, jolloin voidaan olettaa, että ilman vahvempaa panostusta verkkoihin myös 5G:n toteutumiseen tulee menemään aikaa.
Kaupunkialueella tietoliikenneyhteyksiä voidaan edistää parhaiten keskittymällä ennakkorakentamiseen sekä tietoliikenneinfran rakentamisen huomioon ottamiseen kaupungin prosessien eri vaiheissa. Ennakkorakentamiseen liittyen esille yhtenä tärkeänä asiana voidaan nostaa aktiivinen yhteydenpito eri operaattoreiden kanssa sekä mahdollisten putkivarausten
rakentamiseen ja vuokraamiseen liittyvän hallintamallin muodostaminen tai selkeyttäminen.
Hallintamallin luominen putkivarauksien vuokraamiseen tai myymiseen on yksi avaintekijöistä hyödynnettäessä kaupungin omaa olemassa olevaa infraa tietoliikenneverkkojen rakentumiseksi. Usein vuokrahinnat on määritelty liian korkeaksi, jolloin operaattorin on järkevämpää rakentaa oma putkitus vuokraamisen sijaan. Jos kaupunki ei halua lähteä rakentamaan omaa valokuituverkkoa tai putkivarauksia, ainoaksi edistämisen keinoksi jää rakentamisen helpottaminen kaupunkiympäristössä. Helpottamista voidaan tehdä monella eri tasolla esimerkiksi kaavoituksen, lupaprosessin helpottamisen, kartta-aineistojen hinnoittelun
sekä pinnoitteisiin liittyvien linjausten osalta.
Tietoliikenneinfran rakentumisen edistäminen saattaa kunnan koosta riippuen vaatia laajaakin keskustelua ja strategisten linjausten muodostamista. Tämä auttaa kaupunkia määrittämään linjaukset eri vastuualueiden näkökulmasta ja selkeyttää toimintatapoja. Tärkeintä olisi
tunnistaa eri palvelualojen tarpeet ja kuinka niihin vastataan sekä päättää mikä kunnan rooli
on tietoliikenneinfran rakentumiseen liittyen. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tehdään
usein selvitys organisaation kypsyydestä mistä tasosta asioita lähdetään kehittämään sekä
toimintaympäristöanalyysi kunnan tahtotilan ja aseman selvittämiseksi toimijakentässä.

Taajama
Nopeiden laajakaistayhteyksien rakentuminen taajamissa on ollut yllättävän hidasta. Tähän
ovat vaikuttaneet markkinaehtoisen rakentamisen keskittyminen suurimpien kaupunkien
keskusta-alueille sekä tukirahojen ohjautuminen maaseudulla toimivien osuuskuntien ja seutuverkkojen valokuituprojekteihin. Viime vuosina taajamien yhteyksiä on kuitenkin lähdetty
rakentamaan uusien toimijoiden myötä sekä yhteisrakentamisen vauhdittamana. Yhteisrakentaminen on hyvä keino saada kustannussäästöjä varsinkin taajama-alueilla, joissa parhaimmillaan samaan kaivantoon saadaan operaattorin ja energiayhtiön lisäksi kustannuksia
jakamaan myös katuvaloverkoista vastaava taho.
Taajama-alueiden tietoliikenneinfran rakentumiseksi kunnalta vaaditaan myös omaa aktiivisuutta. Kunnan kannattaa käydä aktiivista keskustelua alueen toimijoiden suuntaan ja selvittää keinoja, joilla turvataan nopeat yhteydet taajama-alueilla. Taajama-alueet ovat
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suhteellisen kalliita rakentaa, koska alueilla on pinnoitteiden uusimista ja tien alituksia vaativia osuuksia. Lisäksi kiinteän verkon rakentaminen joudutaan tekemään eri kaivutekniikoita
hyödyntäen eikä alueilla päästä hyödyntämään huomattavasti edullisempaa auraustekniikkaa. Taajama-alueiden rakentamiskustannuksia voidaan laskea huomattavasti sallimalla mikrosahaus sekä muut matalakaivutekniikat sekä helpottamalla tekniikoiden käyttöön liittyvää
lupaprosessia sekä muita rakentamiseen liittyviä määräyksiä. Toimijoiden kanssa keskustellessa esille kannattaa nostaa myös pinnoitussuunnitelmat, joiden myötä saatetaan päästä
molempia osapuolia hyödyttäviin säästöihin. Pinnoitteiden uusiminen on yksi suurimpia yksittäisiä maanrakentamiseen liittyviä kustannuksia ja yhteistyötä tekemällä voidaan päästä
tilanteeseen, jossa saavutettavien säästöjen lisäksi saadaan alueen asumiskokemusta parannettua tekemällä suunnitellut pinnoitteet rakentamisen yhteydessä.

Haja-asutusalue
Maakunnalla ja kunnalla on tärkeä rooli nopeiden tietoliikenneyhteyksien saamiseksi hajaasutusalueille. Energiayhtiöiden perustamat kuituyhtiöt, alueelliset kuituosuuskunnat ja seutuverkot, pelkkään valokuituinfran rakentamiseen keskittyvät verkko-operaattorit sekä paikalliset operaattorit ovat tahoja, joiden toimesta kiinteitä valokuituverkkoja haja-asutusalueille synnytetään. Kaikille näille toimijoille on yhteistä se, että maakunnan ja kunnan aito tahtotila saada toteutumaan alueelle nopeat tietoverkkoyhteydet, edistää jokaisen toimijan liiketoimintaa ja ennakkomyynnin aikana selvitettävää kiinnostusta liittyä valokuituverkon piiriin. Rakentamisen käynnistymiseen valikoidulla alueella vaaditaan riittävä ennakkopenetraatio ja sen saaminen riittävälle tasolle vaatii markkinointia sekä positiivista viestintää aiheen
ympärillä. Itse rakentaminen kiinteiden verkkojen osalta haja-asutusalueilla on suhteellisen
edullista kaupunki ja taajama-alueisiin verrattuna. Etenemään päästään usein käyttämällä
teiden alitus- sekä auraustekniikoita ja pinnoitteiden uusimiseen joudutaan käyttämään vain
pieni osa budjetista. Eniten kuitenkin merkitsee liittymäkustannus per asiakas, jolloin harvaan asutulla alueella liittyjien määrän pitää olla suhteellisen korkea, että liiketoiminnalliset
edellytykset täyttyvät. Kunnan kannattaa käynnistää ja ylläpitää aktiivista keskustelua aiheen
ympärillä ja käydä keskustelua eri toimijoiden kanssa kiinnostuksesta panostaa kiinteiden
verkkojen rakentumiseen alueella. Perinteisten operaattoreiden lisäksi kannattaa huomioida
myös uudet toimijat ja paikalliset energiayhtiöt kattavan valokuituverkon mahdollistajina.
Yksi lähitulevaisuuden vaihtoehto parantaa haja-asutusalueiden yhteyksiä on 5G FWA.
Vaikka 5G tarvitseekin taustaverkoksi kattavan kuituverkon vastatakseen sadan Mbit/s tai
jopa gigabitin yhteysnopeusvaatimuksiin, 5G FWA helpottaa rakentamiskustannuksia tilaajayhteyksien osalta. 5G FWA:ssa toteutetaan loppuosa yhteydestä langattomasti, jolloin riittävä valokuituverkon peitto saavutetaan rakentamalla valokuitu esimerkiksi lähemmäs asukaskeskittymää. Vaikka 5G FWA:lla päästään parhaimmillaan tämän hetken tarpeisiin riittäviin yhteyksiin, on se kuitenkin kaikista ominaisuuksista huolimatta mobiiliyhteys, jolloin kaistaa jaetaan alueen asukkaiden kesken.

Nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistäminen Kanta-Hämeessä
Kanta-Hämeen kunnilla on käytössään useita keinoja edistää nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentumista alueellaan. Koska alueen laajakaistaratkaisut tulevat toteutumaan pääosin
markkinalähtöisesti operaattoreiden ja edellä kuvattujen muiden toimijoiden toimesta, kuntien rooliksi kokonaisuudessa muodostuu vähintään erittäin tärkeä ja keskeinen edistäjän ja
aktivoijan rooli. Vauhdittaakseen investointeja kuntien on luotava aidot edellytykset nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden parantamiseksi. Varsinkin kaupunki- ja taajama-

Valmistautuminen 5G Hämeeseen

34/40

alueilla tapahtuvaa yhteyksien rakentamista voidaan vauhdittaa kehittämällä omaa toimintaa edistämään valokuidun rakentumista, poistamalla tai vähentämällä rakentamisen esteitä,
muodostamalla kunnan alueelle yhteinen tavoitetila ja suuntaviivat sekä edistämällä eri toimijoiden yhteistoimintaa.
Taajamien ulkopuolisten alueiden nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentuminen laajamittaisesti tarvitsee todennäköisesti osakseen taloudellisia tukia. Tähän tarpeeseen vastaa ainakin kaksi tukea, joista toinen on todennäköisesti käynnistyvä valtion laajakaistatuki vuosille
2021-2025 ja mahdollisesti EU:n instrumenttien kautta saatava Verkkojen Eurooppa CEF2 tuki vuosille 2021-2027, jonka yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa. Valtion laajakaistatuen
osalta tukikauden ensimmäiselle vuodelle haettava määrä on hyvin maltillinen, 5 miljoonaa
euroa, jonka avulla tavoitellaan valokuituyhteyttä n. 10 000 asukkaalle. Eduskunta päättää
tuesta vuoden 2020 syksyllä ja tuen haku alkaa vuoden 2021 alussa. Valtion tuki edellyttää
kunnilta etupainotteista aktiivisuutta yhdessä maakuntaliiton kanssa, koska tukea myönnetään tukihakemusten saapumisjärjestyksessä, kunnes tukibudjetti on käytetty.
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Jatkotoimeenpiteet ja yhteenveto
Jatkotoimenpiteet
Digitalisaation murros pakottaa kunnat ottamaan nopeasti kantaa ja tekemään toimenpiteitä
toimiakseen osana digitalisoituvaa kokonaisuutta ja yhteiskunnan muutosta. Nopeat tietoliikenneyhteydet, 5G:n myötä suuren hyödyntämispotentiaalin omaavien teknologioiden käytön lisääntyminen ja datan kerääminen, jakaminen sekä tehokas hyödyntäminen mahdollistavat uusien palveluiden ja kuntarakenteen kehittämisen uudella tavalla.
Teknologiaa hyödyntämällä kunnan palveluita voidaan uudistaa, tehostaa, parantaa sekä
luoda täysin uusia palvelutuotteita. Kuntien oman palvelutuotannon kehittämisen lisäksi digitalisaation murros pitää sisällään suuren liiketoimintapotentiaalin (kts. sivu 11)
Kuntien on mahdollista olla tukemassa liiketoimintapotentiaalin realisoitumista vaikuttamalla oman toiminnan kehittämisen ja investointien kautta uuden liiketoiminnan syntymiseen kunnan alueella.
Kuntien on ratkaistava kolme suurta kokonaisuutta vastattaessa digitaalisen murroksen aiheuttamiin haasteisiin:
1. Nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentuminen alueella ja perustan luominen digitaalisuuden hyödyntämiselle
EU:n ja Suomen yhteneväinen tavoite on saada nopea laajakaista kaikkien ulottuville
vuoteen 2025 mennessä.
Toimenpide-ehdotukset

i)



Nostetaan tietoliikenneyhteydet yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi kuntien yhteisissä prosesseissa ja päätöksenteossa



Ylläpidetään ja tarvittaessa lisätään yhteistyötä ja aktiivista keskustelua maakunnan, kunnan, operaattoreiden, tietoliikenneverkkojen rakentajien sekä
muiden toimijoiden välillä



Muodostetaan maakunta-/kuntakohtainen strategia vuoteen 2025 mennessä toteutuvasta tietoliikenneyhteyksien tasosta, peitosta ja kehittämisestä



Määritellään vastuuorganisaatio ja vastuuhenkilöt tietoliikenneyhteyksien
rakentumiseen liittyviin asioihin



Hyödynnetään nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentumiseen ohjattavat
tuet (kts. sivu 29)

Valokuitu- ja 5G-verkkojen rakentumisen edistäminen kaupungeissa
Toimenpide-ehdotukset


Ennakkorakentamisen sekä tietoliikenneinfran rakentamisen huomiointi kaupungin prosessien eri vaiheissa



Rakentamisen helpottaminen kaupunkiympäristössä mm. uusien rakentamistekniikoiden pilotointeja edistämällä

Valmistautuminen 5G Hämeeseen


ii)

36/40

Yhteisrakentamisen huomioiminen esimerkiksi pinnoiteohjelmaan kuuluvien
alueiden tai tieosuuksien osalta

Valokuitu- ja 5G-verkkojen rakentumisen edistäminen taajamissa
Toimenpide-ehdotukset

iii)



Yhteisrakentamisen huomioiminen ja edistäminen



Lupaprosessien ja rakentamiseen liittyvien ohjeiden ja määräyksien tarkastelu yhteistyössä tietoliikenneverkkotoimijoiden kanssa rakentamisen kustannusten pienentämiseksi

Valokuitu- ja 5G-verkkojen rakentumisen edistäminen haja-asutusalueella
Toimenpide-ehdotukset


Tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen liittyvien tukien/rahoituksen hakuprosessien selvittäminen



Keskustelun käynnistäminen maakunnan/kunnan sisällä alueella olevien
haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien tarpeista ja tasosta



Aktiivinen toiminta ja keskustelu alueella toimivien tietoliikenneyhteyksiä
rakentavien yritysten kanssa



Alan uusien toimijoiden kuten Valokuitunen, Telsita ja Adola huomioonottaminen valokuituverkkojen rakentamisen edistämisen kannalta

Muodostetaan maakuntatasoinen strategia, joka määrittelee tietoliikenneverkkojen kapasiteettiin ja peittoon liittyvät tavoitteet maakunta- ja kaupunkirakenteisiin peilaten. Asetetaan
selkeät tavoitteet ja mittarit, määritellään vastaavat henkilöt sekä toimitaan aktiivisesti tietoliikenneyhteyksiä rakentavien tahojen suuntaan. Arvioidaan nykyisen toiminnan riittävyys
ja kehitetään tarvittavia osa-alueita.
Yhteisen tahtotilan ja vision puuttuessa, on mahdollista, että toiminta alkaa ohjautua yksittäisten toimijoiden aktiivisuuden mukaan lyhytaikaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminta pirstaloituu pieniksi kokonaisuuksiksi.

Kuva 6: Nykyistä toimintaa voidaan arvioida kypsyysmallikehikon kautta, jonka avulla oman toiminnan taso voidaan selvittää ja asettaa tavoitteet toiminnan kehittämiseksi.
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2. Datan hyödyntäminen

Kuva 7: Datastrategiaan liittyvät huomioitavat osa-alueet.
Kunnan rooli datan tuottamisessa ja hyödyntämisessä sekä uuden liiketoimintapotentiaalin
mahdollistamisessa alueelle on merkittävä.
Kunnan tekemät ratkaisut luovat suuntaviivat ja mahdollisuudet uusille toimijoille luoda liiketoimintaa sekä mahdollistavat kunnan palvelutuotantoalueiden ja prosessien kehittämisen.
Toimenpide-ehdotukset




Muodostetaan maakunnan oma datastrategia
o

Määritellään datan keräämiseen, jakamiseen, hallintaan ja omistukseen liittyvät yhteiset periaatteet

o

Määritetään datan omistamiseen liittyvät yksityiskohdat kaupunkien ja kuntien hankintasopimuksissa

o

Käynnistetään keskustelu datan keräämiseen, jakamiseen ja hallintaan liittyvistä teknologisista kysymyksistä maakunnassa

o

Hyödynnetään tiedolla johtamista niin kerättävän kuin olemassa
olevan datan pohjalta

Hyödynnetään olemassa olevia kokemuksia muista kaupungeista, kuten Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio

3. Teknologian hyödyntäminen
Nopeiden tietoliikenneyhteyksien sekä IoT-teknologian avulla kerättävän datan avulla voidaan hyödyntää uusia teknologioita tehokkaasti.
Digitaalisen älykaupunkialustan avulla voidaan luoda yksityiselle sektorille mahdollisuus kehittää teknologioita alueen kuntien, asukkaiden ja yritysten hyödynnettäväksi.
Toimenpide-ehdotukset


Maakunnan, kuntien ja startupien yhteistyön syventäminen



Startupien kehittymisen tukeminen pilottien avulla



Uusien innovaatioiden hyödyntäminen älykkään erikoistumisen strategian
painopistealueilla



Osaamisen ja pilotointialustan tarjoaminen aloittaville teknologiayrityksille
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Yhteenveto
Nopeiden tietoliikenneverkkojen rakentaminen niin kuidun kuin 5G:n osalta etenee vauhdilla. Kanta-Hämeen osalta 5G yhteydet kattavat kaupunkien keskustat vuoden 2020 aikana.
Operaattoreiden arvioiden mukaan 5G kattaa koko Suomen vuoteen 2024 loppuun mennessä. Valtakunnallisesti tarkasteluna (Traficomin tähtiluokitus) Kanta-Hämeessä on varsin
hyvät 4G mobiiliverkot.

Kuva 8: Traficomin tähtiluokitus Kanta-Hämeen kunnissa (Traficom, Kunnille tähtiluokitukset nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuuden, käytön sekä peittoalueiden perusteella, 2020).
Tulevaisuuden haasteeksi nähdään ensisijaisesti Kanta-Hämeen toimijoiden kyky hyödyntää
nopeasti tietoliikenneyhteyksiä ja kasvavaa datamäärää, uusia ICT-pohjaisia teknologioita
sekä luoda uusia liiketoimintamalleja ja innovaatioita.
Nopeiden tietoliikenneyhteyksien mahdollistavien uusien liiketoimintamallien ja uusien teknologioiden käyttöönotto lisäävät tietoliikenneyhteyksien kehittymistä markkinavetoisesti.
Tästä syystä erityistä huomiota pitää kiinnittää eri toimijoiden osaamisen kasvattamiseen,
pilotointien kautta saataviin parhaisiin käytäntöihin sekä kaupunkien aktiivisuuden lisäämiseen.
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