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Määräys metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja niihin 

kytkettyjen viestintäverkkolaitteiden teknisistä ominai-

suuksista 

Annettu Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 2014 

Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskunta-

kaaren (917/2014) 244 §:n nojalla: 

 

 

 

Luku 1 Yleiset säännökset 

1 § Määräyksen tarkoitus 

Tällä määräyksellä pyritään takaamaan metallijohtimisella yhteydellä tar-

jottavien palveluiden (erityisesti ADSL- ja VDSL-liittymien) toimivuus ja 
häiriöttömyys sekä kapasiteetin lisääminen ja jakaminen. 

2 § Soveltamisala 

Tätä määräystä sovelletaan metallijohtimisten symmetristen kaapelien pa-

reista muodostuviin tilaajayhteyksiin tai tilaajayhteyksien osiin sekä näihin 
kytkettyihin viestintäverkkolaitteisiin. 

3 § Määritelmät 

Kaksijohtimisella tilaajayhteydellä tarkoitetaan tässä määräyksessä metalli-

johtimisen symmetrisen kaapelin johdinpareista muodostuvaa tiedonsiir-
toon soveltuvaa tilaajayhteyttä. 

 

Useampijohtimisella tilaajayhteydellä tarkoitetaan tässä määräyksessä use-
ammasta kaksijohtimisesta, rakenteeltaan samanlaisesta tilaajayhteydestä 

muodostuvaa tiedonsiirtoon soveltuvaa tilaajayhteyttä.  
 
Metallijohtimisella tilaajayhteyden osalla tarkoitetaan tässä määräyksessä 

viestintäverkon metallijohtimisen symmetrisen kaapelin johdinpareista 
muodostuvan yhteyden osaa, joka yhdistää tilaajan talojakamossa olevan 

verkon liityntäpisteen kiinteän yleisen puhelinverkon kytkentäpaikkaan tai 

liityntäpisteeseen. 
 

Viestintäverkkolaitteella tarkoitetaan tässä määräyksessä tietoyhteiskunta-

kaaren 3 §:n 38-kohdan määritelmän mukaisesti laitetta, joka on tarkoitet-

tu käytettäväksi viestien siirtoon tai ohjaamiseen viestintäverkossa. 
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Luku 2 Tilaajayhteyksien tekniset ominaisuudet 

4 § Kaksijohtimisen tilaajayhteyden tekniset ominaisuudet 

Kaksijohtimisen tilaajayhteyden ja muiden johtojen välisen, taajuudella 
1000 Hz mitatun ylikuulumisvaimennuksen on oltava vähintään 70 dB. Ti-

laajayhteyden talojakamon puoleisesta päästä mitatun lähipään ylikuulu-
misvaimennuksen on kuitenkin oltava vähintään 75 dB. Mittauksessa johdot 

päätetään 600 Ω resistanssilla. 

Sähköverkosta kaksijohtimiselle tilaajayhteydelle aiheutuvan häiriöjännit-
teen psofometrisesti painotetun tehollisarvon minuutin keskiarvo saa olla 

enintään 0,5 mV (-64 dBmp). Häiriöjännite mitataan tilaajayhteyden talo-

jakamon puoleisesta päästä yhteyden ollessa molemmista päistä päätetty-
nä 600 Ω resistanssilla.  

Kaksijohtimisen tilaajayhteyden johtimen ja minkä tahansa muun johtimen, 

kaapelivaipan tai maan välisen eristysresistanssin on oltava vähintään 50 
kΩ. 

5 § Useampijohtimisen tilaajayhteyden tekniset ominaisuudet 

Useampijohtimisen tilaajayhteyden parien on oltava rakenteeltaan keske-

nään samanlaisia ja kullakin johto-osuudella saman kaapelin pareista sa-
maa reittiä pitkin kytkettyjä. Mahdollisten yksiparisista kaapeleista muo-

dostuvien osuuksien on oltava keskenään samanlaista kaapelia ja samaa 

reittiä pitkin rakennettuja. 

Useampijohtimisen tilaajayhteyden parien sähköisten ominaisuuksien on ol-
tava 4 §:n vaatimusten mukaiset. 

Luku 3 Tilaajayhteydelle kytkettävien laitteiden ominaisuudet 

6 § Tilaajayhteydelle kytkettävien laitteiden sähköiset ominaisuudet 

Tilaajayhteyteen liitettävän laitteen verkkoliitännän ja laitteen käyttötavan 
on oltava standardien mukaisia tai teleyrityksen täytyy muuten varmistaa, 
että laite ei aiheuta näitä enemmän häiriöitä muille tilaajayhteyksille. 

7 § Tilaajayhteydelle kytkettävien VDSL-laitteiden sähköiset ominaisuudet 

ITU-T:n suosituksen G.993.2 mukaisessa VDSL-järjestelmässä on käytettä-
vä taajuusjaon (Bandplan) 998ADE mukaisia taajuusalueita. 

Viestintäverkkoon asennetuissa VDSL-laitteissa on käytettävä suositukses-
sa G.993.2 esitettyjä, Annex B:n (Euroopan alue) mukaisia taajuusjakoon 

998 liittyviä profiileja, taajuusalueella 25 kHz … 30 MHz seuraavin rajoituk-
sin ja tarkennuksin: 

1) Taajuusalueen f = 25 … 276 kHz käyttö jaetaan siten, että alue f = 25 

… 138 kHz varataan vastasuunnan (upstream) siirtoa varten ja alue f = 
138 … 276 kHz myötäsuunnan (downstream) siirtoa varten.    

 
2) Kun VDSL-DSLAM sijoitetaan katukaappiin tai siihen verrattavaan te-

leasemasta etäällä sijaitsevaan tilaan (nk. FTTC) tai kerros- tai rivita-
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loon tai muuhun usean käyttäjän rakennukseen (nk. FTTB), sallitut pro-

fiilit ovat 12a, 12b, 17a ja 30a ja käytettävissä on taajuusalue 276 kHz 

… 30 MHz.  
 

3) Kerros- tai rivitaloon tai muuhun usean asiakkaan rakennukseen (nk. 

FTTB) asennettaessa VDSL-järjestelmän myötäsuunnan lähtötasoa taa-
juusalueella f < 2208 kHz on alennettava ja muokattava tavalla, joka 

riippuu teleaseman ja VDSL-järjestelmän välisen kaapelin vaimennuk-

sesta, tai vaihtoehtoisesti estettävä kokonaan taajuusalueen f = 276 

kHz … 2208 kHz käyttö, jotta VDSL:n aiheuttamat häiriöt teleasemalta 
mahdollisesti tuleviin ADSL/ADSL2+ yhteyksiin minimoidaan (DPBO, 

Downstream Power Backoff). Mikäli teleasemalta tulevia parikaapeliyh-

teyksiä ei ole, taajuusalueen f < 2208 kHz lähtötason muokkaus tai sul-
keminen ei ole tarpeen.   

 
4) VDSL-järjestelmässä on käytettävä vastasuunnan lähtötason säätöä 

(UPBO, Upstream Power Backoff). Säätö voidaan kuitenkin jättää pois, 

kun lähimmän päätelaitteen ja VDSL-DSLAM:in välinen vaimennus taa-
juudella f = 1 MHz on alle 1,8 dB (vastaten 0,4 mm kaapelia pituudelta 

noin 70 m ja 0,5 mm kaapelia noin 100 m) ja etäisimmän ja lähimmän 
päätelaitteen vaimennusero on alle 1,8 dB. 

8 § VDSL-asennusten tehomaskit 

Sallitut G.993.2 mukaiset tehomaskit eri asennustapauksissa ovat 7 §:ssä 

sallittujen ominaisuuksien perusteella seuraavan taulukon mukaiset. 

 

Asennustapaus Sallittu G.993.2 mukainen tehomaski  

(Taulukko B-6/G.993.2) 

Lyhyt nimi Pitkä nimi 

VDSL-DSLAM teleasemal-

la/keskuksessa 

B8-1 

B8-3 

B8-4  

B8-7 

B8-10  

B8-11 

B8-15 

B8-16 

998-M1x-A 

998-M1x-NUS0 

998-M2x-A 

998-M2x-NUS0 

998ADE17-M2x-NUS0-M 

998ADE17-M2x-A 

998ADE30-M2x-NUS0-M 

998ADE30-M2x-NUS0-A 

 

VDSL-DSLAM katukaapis-

sa/rakennuksessa 

B8-10 

B8-15 

 

998ADE17-M2x-NUS0-M 

998ADE30-M2x-NUS0-M 
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Luku 4 Voimaantulosäännökset 

9 § Voimaantulo 

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa 
toistaiseksi.  

 
 

10 § Tiedonsaanti ja julkaiseminen 

Tämä määräys on julkaistu Viestintäviraston määräyskokoelmassa ja se on 
saatavissa Viestintäviraston asiakaspalvelusta: 

Käyntiosoite Itämerenkatu 3 A, Helsinki 

Postiosoite PL 313, 00181 Helsinki 

Puhelin 0295 390 100 

Faksi 0295 390 270 

WWW-sivusto http://www.viestintävirasto.fi/ 

Y-tunnus 0709019-2 

 

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 

  

 

 
 

 Asta Sihvonen-Punkka 

pääjohtaja 

  
 

 

 

 Johanna Juusela 

johtaja 

 

 

 


