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Hyöty irti 
yhteisrakentamisesta

Tuemme kestävää kehitystä ja huolehdimme, että Suomessa on käytettävissä 
laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut

Edistämme liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhditamme 
digiyhteiskunnan kehittymistä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, 
rekisteri- ja valvontaviranomainen

Traficomiin yhdistyivät 1.1.2019 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto 
sekä osa liikennevirastoa

Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficom
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Traficom lukuina 
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Lappeenranta

Maarianhamina

Turku

Vaasa

Kotka

Savonlinna

Rovaniemi

Oulu

Helsinki

Seinäjoki Kuopio

Mikkeli

Kouvola

Tampere

Jyväskylä

Menot 

190 
milj. €

Tulot 

132 
milj. €

Verot ja tuet  

1,84 
mrd. €

HTV

~1000
55

%

45
%
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Yhteisrakentaminen ja 
yhteiskäyttö
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Nopea laajakaista 
Suomessa

Kiinteän verkon saatavuus 58 %

Mobiiliverkon saatavuus 89 %

Valokuidun saatavuus 33 %

5G lisää valokuidun tarvetta, eikä yksinään 
ratkaise nopeiden yhteyksien saatavuutta

Lähde: viestintäpalvelujen 
markkinatiedonkeruu 

Taustalla EU-direktiivi (2014/61/EU)

Tavoite: 
 Helpottaa nopeiden viestintäverkkojen 

käyttöönottoa alentamalla niiden 
kustannuksia 

Miten?
 Tehostamalla olemassa olevan verkkoinfran 

käyttöä ja vähentämällä 
rakennushankkeiden kustannuksia ja esteitä

Milloin tuli sovellettavaksi: 
 Kansalliset lait 1.7.2016 alkaen
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Mitä ja keitä laki koskee?

9.5.2019 7

Yhteistoimintavelvoitteet koskevat yhteiskunnan 
toiminnan kannalta keskeisiä verkkoja: 
- viestintä
- energia
- vesihuolto (ei kuitenkaan juomavesiverkot)
- liikenne

Laki koskee siten kaikkia, joilla on verkkoinfraa 
hallussaan: 

- kunnat, tele-, sähkö- ja vesiyritykset jne.

verkkotietopiste.fi, yhteisrakentaminen.fi 
#vesihuolto2019#yhteisrakentaminen @PeltolaOjala

Mihin lain velvoitteita sovelletaan
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Soveltamisalan ulkopuolella myös

- Merkitykseltään vähäinen verkkotoiminta

- Turvallisuusverkkotoiminta

Yhteiskäyttövelvoitteet rajautuvat verkon                   
passiivisiin osiin

- Yhteisrakentamisen ja –käytön velvoitteet eivät koske aktiivisia 
osia kuten kaapelit, kuidut, mustat kuidut  

Fyysinen infrastruktuuri

- Suojaputket, kaapelikanavat, kaapelikaivot, jakokaapit,
pylväät, mastot, antennilaitteistot jne.

verkkotietopiste.fi, yhteisrakentaminen.fi 
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Millä mekanismeilla yhteistoimintaa 
laissa edistetään?

1. Laki velvoittaa verkkotoimijat verkkotietojen ja 
rakentamissuunnitelmien toimittamiseen 
keskitettyyn tietopisteeseen
 Verkkotietopiste.fi

2. Laki velvoittaa olemassa olevan verkkoinfran 
yhteiskäyttöön tietyin ehdoin

3. Laki velvoittaa verkkojen  
yhteisrakentamiseen tietyin ehdoin

4. Apuna erimielisyystilanteissa riitojen 
ratkaisuelin

Verkkotietopiste.fi

Kaikki infran 
rakentamishankkeet yhdestä 
paikasta

Tule tutustumaan osastolle 
B641!
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Verkkotietopiste.fi-palvelusta 
kaikki infran 
rakentamishankkeet yhdestä 
paikasta

9.5.2019verkkotietopiste.fi, yhteisrakentaminen.fi 
#vesihuolto2019#yhteisrakentaminen 

@PeltolaOjala
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Tiedon hakeminen 
verkkotietopisteestä on 
vaivatonta

9.5.2019verkkotietopiste.fi, yhteisrakentaminen.fi 
#vesihuolto2019#yhteisrakentaminen 

@PeltolaOjala
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Sähkö; 1379

Vesi; 279 Viestintä; 137 Kaasu ; 19

Kaukojäähdytys; 0

Kaukolämpö; 38

Liikenne; 2290

Suunnitelmat 20.2.2019

Sähkö

Vesi

Viestintä

Kaasu

Kaukojäähdytys

Kaukolämpö

Liikenne

9.5.2019 13
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Yhteisrakentamisen potentiaali

‒Liikenneverkko-

hankkeet

‒Sähköverkko-

hankkeet
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Yhteisrakentaminen

• Verkkotoimijan on suostuttava toisen verkkotoimijan fyysisen infrastruktuurin 
yhteisrakentamista ja verkkojen yhteisrakentamista koskevaan pyyntöön 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin. Pyyntöön vastattava 1 kk kuluessa.

Yhteisrakentamispyyntöön suostuttava

• 1) lisää verkkotoimijoiden kustannuksia erillisrakentamiseen verrattuna;

• 2) koske vähäistä rakennushanketta; tai

• 3) vaaranna verkon turvallisuutta tai verkon käyttöä aiottuun tarkoitukseen.

Kieltäytymisperusteet

• Yhteisrakentamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan verkkotoimijoiden 
kesken erillisrakentamisesta aiheutuvien arvioitujen kustannusten suhteessa.

Kustannusten jakaminen
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Yhteisrakentamislaki ohjaa 
yhteiskäyttöön

• Verkkotoimija on velvollinen luovuttamaan käyttöoikeuden fyysiseen infrastruktuuriinsa 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin toisen verkkotoimijan kirjallisesta pyynnöstä.

Yhteiskäyttövelvoite

• 1) fyysisen infrastruktuurin tekninen soveltumattomuus yhteiskäyttöön;

• 2) verkkotoimijan oma käyttö ja kohtuullinen tuleva tarve;

• 3) yleisen tai kansallisen turvallisuuden vaarantuminen;

• 4) muiden samassa fyysisessä infrastruktuurissa tarjottavien palvelujen vaarantuminen.

Kieltäytymisperusteet

Pyyntöön vastattava 1 kk kuluessa
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Yhteiskäyttöpyyntöihin vastaamiseen 
tulee olla valmistautunut

Prosessi pyyntöihin 
reagointiin

Yhteiskäyttökelpoisen 
fyysisen infran

hinnoittelu

Sopimuspohjat ja 
päätöksenteko
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Kansainvälisiä esimerkkejä viemärien 
yhteiskäytön hyödyistä valokuiturakentamisessa

Viemärien yhteiskäyttö 
kiinteistöjen kuiduttamisessa 

Pariisissa

VIVAQUA tarjoaa 
viemäriverkostoaan 

valokuidunrakentamiseen 
Belgiassa
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Yhteisrakentaminen 
kannattaa aina

Parantaa laatua

Vähentää haittoja

Parantaa yhteistoimintaa

Lyhentää toteutusaikoja

Alentaa kustannuksia

Haluatko tietää lisää?

• yhteisrakentaminen.fi –sivustolta löydät 

hyvää tietoa yhteisrakentamisesta

• Liity mukaan yhteisrakentamisverkostoon:
https://www.webropolsurveys.com/S/C867C401E0FB8CE8.

pa

19

20



9.5.2019

11

9.5.2019 21
verkkotietopiste.fi, yhteisrakentaminen.fi 
#vesihuolto2019#yhteisrakentaminen @PeltolaOjala 9.5.2019 21

Uutta! Yhteisrakentamisen 
webinaarisarja kunta.tv:ssä

Fiksu verkonrakentaja –sarjassa             
mukana yhteisrakentamisen ilmiöistä 
keskustelemassa verkonrakentajia niin  
kunnista kuin sähkö/tele/vesialoiltakin

Studioemäntänä Päivi Peltola-Ojala/Traficom
Studioisäntänä Paavo Taipale/Kuntaliitto

Katso ja ota parhaat käytännöt käyttöön!

https://www.kunta.tv/suorat-
lahetykset/kuntaliitto-live/kuntaliitto-
live-fiksu-verkonrakentaja
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Kiitos!

paivi.peltola-ojala@traficom.fi

@PeltolaOjala

www.traficom.fi

@TraficomFinland
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