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Kanavanippua B koskevat nyþiset toimilupaehdot
Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi 12.11.2015 Norkring AS:lle ("Norkring")
verkkotoimiluvan verkkopalveluiden tarjoamiseksi digitaalisen maanpäällisen
joukkoviestintäverkon UHF-taajuusalueen kanavanipuissa B, C ja D.

Kanavanippua

B koskevien toimilupaehtojen mukaan toimiluvanhaltijan on
tol.2ot7 mennessä 1oo prosenttia Manner-

rakennettava verkko, joka kattaa

Suomen väestöstä. Toimiluvanhaltija voi

väestöpeittovaatimuksesta (enintään

toteuttaa

o,o4 prosentin väestöpeiton

osan
osalta)

käyttämällä satelliittia tai muuta vaihtoehtoista jakelutekniikkaa, jolla
turvataan valtakunnallisten julkisen palvelun ja yleisen edun kanavien
näþvyys sekä lähetysten riittävän samanlainen laatu ja vastaanoton hinta kuin

kä¡ettäessä jakelutienä antennitelevisioverkkoa.

Lisäksi toimiluvanhaltija on velvollinen rakentamaan toimiluvan mukaisella
tekniikalla verkon uusille yli 5o asukkaan kawe-alueille. Epäyhtenäisten
kawealueiden asukasmäärät lasketaan yhteen, mikäli þseiset katvealueet
jäävät saman, halkaisijaltaan 20 kilometriä olevan ympyrän sisään eli olisivat
peitettävissä yhdellä tavanomaisella täytelähettimellä. Toimiluvanhaltija voi
kattaa tätä pienemmät kawealueet vaihtoehtoisilla jakelutekniikoilla.

Toimiluvanhaltijan

on

käytettävä kanavanipun

jakelutekniikkaa ja MPEG4-pakkaustekniikkaa.
a,

B

lähetyksissä DVB-Tz-

Muutoshakemus ja perusteet muutokselle
Toimilupaehtojen mukaisesti ja tietoyhteiskuntakaaren (9r7lzor4) r7 $:n
nojalla valtioneuvosto voi toimilupakauden aikana tarvittaessa muuttaa
väestöpeittovaatimusta, jos kanavanipussa lähetettäisiin vain sellaisia sisältöjä,
jotka eivät edell¡täisi koko maan kattavaa verkkoa. Valtioneuvoston
myöntämän toimiluvan ehtoja voidaan muuttaa myös toimiluvanhaltijan
hakemuksesta.

B peittoaluevaatimus
muutetaan 85 prosenttiin koko toimilupakaudelle seuraavin perustein.

Norkring pyytää kunnioittavasti, että kanavanipun

Yleisradio Oy:n 6.4.2o16 päivätyn hankintapäätöksen mukaisesti Norkring ei
voittanut Yleisradion julkista hankintakilpailua HD-lähetysten

jakelupalveluiden toimittamisesta. Lisäksi ohjelmistotoimijoiden kanssa
parhaillaan käynnissã olevien neuvottelujen perusteella on ilmennyt, että
ohjelmistotoimijat edell¡tävät enintään 8S prosentin peittoa. Verkon
rakentaminen edellyttää merkittäviä investointeja ja itse asiassa
valtakunnallisen peiton viimeisen 15 prosenttiyksikön osuus muodostaa verkon
kalleimman osan. Olisi epätarkoituksenmukaista ja epätaloudellista rakentaa
sataprosenttisen väestöpeiton kattava verkko to.r.2ot7 mennessä nyþisten

toimilupaehtojen mukaisesti, kun Norkringin käsityksen mukaan sen
potentiaaliset asiakkaat eivät tule hankkimaan kapasiteettia, jonka peitto
ylittäisi 85 prosenttia toimilupakauden alussa.
Norkring on kuitenkin sitoutunut laajentamaan 85 prosentin peittoa aina
täyteen väestöpeittoon asti ohjelmistotoimijoiden edellytysten ja kaupallisten
sopimusten mukaisesti toimilupakauden aikana, jos ohjelmistotoimijoiden
vaatimukset muuttuvat.

Mikäli väestöpeittovaatimus alennetaan BS prosenttiin, mahdollisuus
väestöpeittovaatimuksen o,o4 prosentin täyttämiseen muulla jakelutekniikalla
voidaan poistaa samanaikaisesti.
Lisäksi Norkring pyytää, että velvollisuus rakentaa verkko kanavanipussa B
uusille yli 5o asukkaan katve-alueille poistetaan. 85 prosenttia väestöstä
kattavaan verkkoon sisält5'y luonnollisesti katvealueita. Jos väestöpeitto
alennetaan 85 prosenttiin, þseisestä velvollisuudesta tulee tarpeeton. Lisäksi
yllä esitetyt perusteet soveltuvat vastaavasti tähän velvollisuuteen: jos
ohjelmistotoimijat eivät vaadi 1oo prosentin väestöpeittoa, kawealueiden
rakentamista koskeva velvollisuus johtaisi resurssien tehottomaan käyttöön.
Jos ohjelmistotoimijat haluaisivat hankkia toimilupakauden aikana
kapasiteettia 1oo prosentin peitolla, Norkring tällöin laajentaisi peiton yli 5o
asukkaan kawealuille ohjelmistotoimijoiden tarpeiden ja kaupallisten
sopimusten mukaisesti.

Yhteenvetona Norkring pyytää, että kanavanipun B väestöpeittovaatimus
muutetaan 85 prosenttiin. Tämän muutoksen yhteydessä Norkring pyytää, että
katvealueita koskeva velvollisuus sekä mahdollisuus vaihtoehtoisten
jakelutekniikoiden käyttöön poistetaan. Peittovelvollisuuden tulisi viitata
pelkästään väestöpeittoon.
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