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Laaja
peitto

High data rates

Extreme local data rates

100 Mbps
per user

1 Gbps
per user

10 Gbps
per user

Huutokauppa
2020

Käytössä
1.1.2019 
alkaen

Nykyiset
2G/3G/4G 
taajuudet

100-300 m

1-3 km

2-10 km

Mitä korkeampi taajuus, sitä
• pienempi antenni = fyysinen koko
• Pienempi peittoalue
• Enemmän taajuuskaistaa = kapasiteettia & huippunopeutta

Edellyttää näköyhteyttä

mm-wave

cm-wave
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Sisätilakuuluvuusongelmat 
uudisrakennuksissa

Operaattorien näkökulma mahdollisista toimenpiteistä ongelman helpottamiseksi 



Sisältö

• Johdanto ja haasteita
• Kuuluvuus uudisrakennusalueilla
• Energiatehokas rakentaminen
• Tukiaseman pääosat

• Operaattorien yhteinen ehdotus toimenpiteistä
1. Peruspeitto kuntoon
2. Varautuminen myöhempään verkon tiivistämisen tarpeeseen
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Kuuluvuus uudisrakennusalueilla
• Matkaviestinverkon peitto toteutetaan kaupunkialueilla pääosin rakennuksiin sijoitettevilla 

tukiasemilla (95%) 
• Isommille uudisrakennusalueille tarvitaan usein uusia tukiasemapaikkoja sekä peitto- että 

kapasiteettisyistä ja verkkoa pitää päivittää olosuhteiden muuttuessa mm. uudet 
matkapuhelinverkon taajuudet ja mobiilidatan käytön jatkuva kasvu

• Haasteita
• Energiatehokkaat uudisrakennukset vaimentavat voimakkaasti radiosignaalia 
• Rakennuksen on oltava lähes valmis ennen kuin mahdollisia laitetiloja, antennipaikkoja, kaapelireittejä yms. 

päästään kartoittamaan. Tämä viivästyttää peiton toteuttamista erityisesti, jos tukiasemalle ei olekaan sopivia 
asennusmahdollisuuksia tai kiinteistön kanssa ei päästä sopimukseen tukiaseman sijoittamisesta

• Antennien sijoittaminen rakennuksiin voi olla haastavaa johtuen mm. kattojen rakenteista, katoilla olevista 
kiinteistöjen omista laitteista, seinämateriaaleista (esim. paljon lasia/parvekkeita) 

• Kaapelireitit alimmista kerroksista (talojakamosta) katolle voivat olla ahtaita tai olemattomia erityisesti, jos 
kaapeliasennuksia ei ehditä tekemään ennen kuin nousukuilut muurataan umpeen. Jälkikäteen kaapelien 
asentaminen sisäkautta usein mahdotonta uudisrakennuksissa.

• Operaattoreiden rakentamisprosessi on viritetty suurten tukiasemamäärien rakentamiseen ja uusien 
tukiasemapaikkojen rakentamisen osuus tästä on vähäinen  vaativat erityishuomiointia mm. aikataulujen osalta 
eikä prosessi tue kunnolla.
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Energiatehokasrakentaminen
• Rakennusteollisuudessa pyritään parempaan energiatehokkuuteen

• Metallin käyttö materiaalien pinnoissa ja pinnoitteissa kasvanut
• Metallia sisältävät rakenteet vaimentavat merkittävästi radiosignaalia.
Hyvä ulkopeitto ei takaa sisäkuuluvuutta energiatehokkaassa rakennuksessa

• Yleisesti matala taajuinen signaali läpäisee rakenteita hieman paremmin kuin 
korkea taajuinen signaali

• Tulevaisuuden trendit
• Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät
• Matkapuhelinverkkoissa otetaan enenevässä määrin käyttöön korkeampia taajuuksia mm. 

5G tekniikka ja ns. korkeat kapasiteetti taajuudet
Odotettavissa enemmän ongelmia jatkossa*

*) VoWifi toiminteesta odotettavissa ainakin hieman apua sisäkuuluvuusongelmiin 
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Tukiaseman pääosat
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5G-tukiasemaratkaisussa radio ja 
antenni on integroitu yhteen

Tyypillinen 3G&4G ulkotukiasema
Antennit

Radioyksiköt



Antennin sijoituspaikka ratkaisee kuinka hyvin 
tukiasema tulee toimimaan

Jos tämä näkymä olisi tukiasema-
antennin pääkeilaan niin saisimme 
käytännössä lisättyä vain häiriötä 
Seppälään

häiriöitä

Katto varjostaa lähialueen peiton kokonaan pois

Tässä lähialueen talot näkyvät hyvin antennille ja horisontti 
jää harjun ja puuston taakse



Peruspeitto kuntoon

1. Radiosignaalin huomiointi rakennusteollisuudessa
• Ohjeistuksen huomiointi  [RT-kortti 80-11252; Rakenteelliset ratkaisut]

2. Alueelle tarvittavien uusien tukiasemapaikkojen oikea-aikainen 
huomionti ja edistäminen
• Tukiasemien sijoitussopimusten tekeminen rakennuttajan kanssa ennen 

rakennuksen luovutusta Asoyn hallintaan
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Varautuminen verkon tiivistämisen tarpeeseen
Mahdollisesti myöhempään tarpeeseen rakennettavat ulko- ja sisätukiasemat
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• Tavoitteita
o Helpottaa myöhempää verkon verkon rakentamista
o Minimoida tarvevarauksien kautta syntyvä mahdollinen käyttämätön 

hukkatila rakennuksessa
o Minimoida jäähdytyksen tarve 

• Rakennusten väliset maanalaiset putkitukset 
o Kuitukaapeli
 Puhelinjakamoon 

• Rakennusten kaapelinousuille varaukset
o Kuitu- ja sähkökaapeli 
o RF kaapeli
 Esim. kaapelikouru ulkoseinällä tai  kaapelinousu

• Laitetila varaukset  
o Puhelinjakamo 
o IV-konehuone ja katto  
o Rakennuksen vieressä telekaapille tilavaraus

• Sähkö varaus
• 3 x 25A mittarointi valmius



Kiitos!


