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LAUSUNTO LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 -HANKKEEN TOISEN VÄLIARVIOINNIN
KESKUSTELUMUISTIOSTA
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt DNA Oy:ltä (jäljempänä DNA) lausuntoa koskien laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiota. DNA kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää kunnioittaen seuraavaa.
DNA:n kommentit esitettyihin kysymyksiin ovat:
Kysymyksiin 1-4 DNA:lla ei ole kommentoitavaa.
5. Miten laajakaistahankkeisiin liittyvää lupamenettelyä (esim. kaapelien sijoitusluvat) ja muuta hallinnointia
voitaisiin keventää? Miten yhteisrakentamista voidaan edistää?
 Komissio julkaisi keväällä esityksen laajakaistarakentamisen kustannusten alentamiseksi. Siinä esitettiin mm., että kaapelien sijoitusluvat tulisi saada yhden palvelupisteen kautta. Miten esitys tulisi toteuttaa Suomessa, jossa luvanmyöntäjiä on satoja – esim. jokainen kunta omalla alueellaan?
DNA yhtyy FiComin eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 14.5.2013 antamaan lausuntoon asetusehdotuksesta verkkojen rakentamiskustannusten alentamiseksi. Lausunnossaan FiCom totesi muun muassa,
että kaikki fyysisen infrastruktuurin haltijoiden tulee olla soveltamisalan piirissä; sijoituslupien myöntämisen
harmonisointi ja yhden asiointipisteen malli ovat kannatettavia; rakentamissuunnitelmien julkaisemisessa on
huomioitava turvallisuusnäkökohdat ja liikesalaisuuksien suoja; keskitetty sähköinen rajapinta sijaintitietojen
tarjoajia ja kaivajia varten on tärkeä


On esitetty, että kaapelien sijoittamisesta teiden varsiin alettaisiin periä maksua. Miten tämä vaikuttaisi julkisesti tuettujen hankkeiden toteuttamismahdollisuuksiin?

DNA vastustaa maksun perimistä kaapelien sijoittamisesta. Kielteiset vaikutukset eivät kohdistuisi ainoastaan
julkisesti tuettuihin hankkeisiin, maksullisuus vaikuttaisi myös markkinaehtoisiin investointeihin.
6. Miten vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksiä voitaisiin parhaiten edistää hankealueilla?
 Keväällä 2013 valmistuneessa vapaa-ajan asutuksen laajakaistayhteyksien kehittämistyöryhmän raportissa esitettiin vapaa-ajan asutuksen sisällyttämistä 100 Mbit/s laajakaistahankkeeseen. Onko ehdotus kannatettava?
DNA katsoo, että ehdotus on kannatettava.
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7. Euroopan digitaalisen agendan huomioiminen Suomessa?
 Euroopan komissio korostaa laajakaistainfrastruktuurin tärkeyttä taloudelle ja yhteiskunnalle. Euroopan digitaalisen agendan (DAE = Digital Agenda for Europe) tavoitteena on, että kaikilla on saatavilla
vähintään 30 Mb/s laajakaistayhteys ja 50 % väestöstä on saatavilla 100 Mb/s laajakaistayhteys vuoteen 2020 mennessä. Edelleen komissio toteaa, että tähän tavoitteeseen ei päästä kaupallisella tarjonnalla, vaan harvaan asutuilla alueilla tarvitaan jäsenvaltioiden julkista tukea. Miten tähän komission
strategiseen tavoitteeseen vastataan Suomessa?
DNA katsoo, että Suomessa tulisi erityisesti huolehtia langattoman laajakaistan markkinaehtoisen kehityksen
edistymisestä. Langattoman laajakaistan kilpailu Suomessa on tällä hetkellä toimiva ja palveluiden hintataso
on EU:n jäsenmaiden keskinäisessä vertailussa käyttäjälle edullinen. Taajuus- ja toimilupapolitiikan tulisi olla
jatkossakin kilpailua edistävää ja langattomien verkkojen investointeihin kannustavaa. Verkko-operaattoreiden
tekemät investoinnit langattomien verkkojen infrastruktuuriin ja palveluihin tulee hyödyntää tasapuolisena
kokonaisuutena uusia taajuusalueita käyttöönotettaessa ja taajuuksien käytöstä aiheutuvien maksujen taso
tulee pitää kohtuullisena.
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DNA OY

Markku Lamminluoto
Senior Advisor

