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Lausunto laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta
Tunturi-Lapin Kehitys ry. toteaa yleisesti, että keskustelumuistiossa työryhmien esittämä
palaute on kaikilta osiltaan kannatettavaa. Työryhmien kokoonpanossa ovat korostuneet
kuiturakentamisen käytännön toteuttamisessa mukana olevat sidosryhmät, joten palaute
on siltakin osin konkreettista ja kuvaa hyvin niitä ongelmia, joihin laajakaistalain
mukaisissa toiminnoissa törmätään.
Tunturi-Lapin Kehitys ry esittää lausuntonaan:
Tunturi-Lapin kunnat, Kolari, Kittilä, Muonio ja Enontekiö katsovat, että kahden
kilometrin tukikelvottomasta alueesta tilaajakaapeloinnin osalta tulee luopua.
Kustannukset kuituliittymän tilaajakaapelin rakentamisesta nousevat kohtuuttomalle
tasolle ja vähentävät siten nopean laajakaistan penetraatiota.
Tunturi-Lapin harvaan asutuilla alueilla etäisyydet ja siten myös rakentamiskustannukset
ovat niin suuria, että jo tälläkin hetkellä liiketalouden ehdoilla toimivat operaattorit
hinnoittelevat pelkän liittymismaksun sietämättömän korkealle. Liittymismaksun ollessa
jo yli 2 200 € sen vaikutus liittymishalukkuuteen on negatiivinen. Mikäli tähän lisätään
vielä rakentamiskustannukset kahteen kilometriin asti, on aivan selvää, ettei liittymiä ole
mahdollista tilata.
Tukikelvottomien ja markkinaehtoisesti rakentuvien alueiden määrittelyä tulee muuttaa
siten, etteivät Tunturi-Lapin pienet kylät ole tukikelvottomien alueiden joukossa. TunturiLapin kylistä yksikään ei todellisuudessa täytä markkinaehtoisen rakentamisen
edellytyksiä kuntakeskukset pois lukien.
Tunturi-Lapin alueella ei ole todellista kilpailua operaattorien välillä. Valokaapelin
olemassaolo ei ole tae palveluiden tarjoamisesta. TeliaSonera on ainoa operaattori, joka
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on tehnyt tarjouksia vaihtelevasti kuntien alueelle. Tunturi-Lapin kuntien alueella on
yhteensä 34 hankealuetta. Rakentamistarjous saatiin 10 hankealueelle. Enontekiön kunta
ei ole saanut yhtään tarjousta hankealueidensa rakentamisesta.
Laajakaistalain mukaiseen rakentamiseen tulee osoittaa rahoitusta myös v. 2015 jälkeen.
Tämä on välttämätöntä, jotta myös harvaanasutut Tunturi-Lapin kunnat pääsisivät
mukaan nykyaikaisen ja nopean kuitupohjaisen tietoverkon rakentamiseen. Lisäksi
useampien rakentamis- ja rahoitusmahdollisuuksien yhdistely tulisi olla sallittua ja tukea
toisiaan.
Yleispalveluvelvoite tulee olla jokaisessa Tunturi-Lapin kunnassa määritelty
operaattorille. Mobiiliverkon toimivuus on vaihtelevaa, ja jokaisesta kunnasta löytyy
alueita, missä verkko ei toimi tai sen toiminta on erittäin epävarmaa.
Yleispalveluvelvoitteen määrittely on siten välttämätöntä kansalaisten yhdenvertaisen
kohtelun kannalta. Muonion kunnan osalta Viestintävirasto on poistanut
yleispalveluvelvoitteen TeliaSoneralta. Tämä tulee siten palauttaa viipymättä.
Vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksien edistäminen on osa hankealueiden
valokuituverkon rakentumista. Vapaa-ajan asukas tarvitsee sekä mobiilia että kiinteää
verkkoa. Samalla tuetaan myös vakituisen asutuksen mahdollisuuksia käyttää
tietoyhteiskunnan nykyaikaisia palveluita. Tunturi-Lapissa on matkailusta johtuen
runsaasti vapaa-ajan asutusta ja tämä asettaa haasteita mobiilin verkon kapasiteetille,
koska alueen käyttäjämäärät voivat moninkertaistua sesonkiaikoina. Kattavan
valokuituverkon rakentaminen tulee siten olla mahdollista myös tunturikeskuksiin
julkisen tuen avulla.
Euroopan komission digitaalisen agendan tavoitteet ovat kannatettavia, mutta
informaatio- ja kommunikaatioteknologian kärkimaana Suomen ei pitäisi tyytyä näihin
minimitavoitteisiin, vaan tavoitella edelleen valtakunnan laajuisesti kattavaa, vähintään
100 Mb/s nopeuteen kykenevää verkkoinfrastruktuuria.
Teknologisena ratkaisuna valokuitu on edelleen paras ja toimivin vaihtoehto.
Langattomien 4G-ratkaisujen toteutuminen haja-asutusalueilla on yhä epävarmaa.
Toisaalta ns. haja-asutusalueen 4G-ratkaisuksi nimetyllä 800 MHz:n taajuudella ei tulla
pääsemään samoihin nopeuksiin, kuin korkeammilla taajuuksilla. Epävarmaa on,
päästäänkö 800 MHz:n taajuudella todellisessa käytössä edes digitaalisen agendan 30
Mb/s nopeustavoitteeseen. Lisäksi tulee muistaa, että nopeat internetyhteydet nähdään
haja-asutusalueilla myös keinona parantaa TV-palvelujen tarjontaa ja näkyvyyttä. Näitä
nykyaikaisia TV-palveluja ei kyetä toimittamaan langattomien yhteyksien kautta, jotka
operaattoreiden omienkin arvioiden mukaan eivät ole tarkoitukseen riittävän luotettavia.
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Euroopan komission digitaalisen agendan toteuttamiseen tulisi osoittaa erillinen rahoitus
niille harvaanasutuille ja väestöpohjaltaan pienille kunnille, jotka eivät muuten pysty
valokuituverkkoa alueelleen saamaan.

Tunturi-Lapin Kehitys ry

Seppo Alatörmänen
Hallituksen vpj.

Reija Viinanen
Toimitusjohtaja

