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A-OSA Keskeiset muutokset 

1  Muutokset ja muutoshistoria 

Määräykseen 38 E/2014 M on tehty seuraavat muutokset verrattuna edelli-
seen versioon (38 D/2010 M): 

• Tilaajayhteydellä sallitaan nyt myös muut kuin standardin mukaiset 
laitteet, kunhan ne eivät aiheuta näitä enemmän häiriöitä muille ti-
laajayhteyksille; 

• Pykäläviittaukset on muutettu vastaamaan tietoyhteiskuntakaaren 
(917/2014) [1] pykälien numerointia; 

• Määräyksen ja perustelut ja soveltaminen muistion rakenne on muu-
tettu vastaamaan Viestintäviraston uudistettuja määräysten teko-
ohjeita ja määräyksen perustelut ja soveltaminen muistioon on lisät-
ty täsmentävää ja täydentävää tekstiä. 

Määräyksen versiossa 38 C/2007 vaatimuksista poistettiin laitteen lähettä-
män signaalin tekniset raja-arvot ja nk. porttikuviot. Tarkat arvot korvattiin 
yleisellä standardinmukaisuusvaatimuksella. 

B-OSA Pykäläkohtaiset perustelut ja soveltamisohjeet 

Luku 1 Yleiset säännökset 

Tässä luvussa käsitellään määräyksen tarkoitus, soveltamisala ja määritel-
mät. 

1 1 § Määräyksen tarkoitus 

Laajakaistaliittymän tai kiinteän puhelinliittymän tarjonnassa asiakkaan 
tekninen liityntäverkko on kuidun ja langattomien yhteyksien lisääntymi-
sestä huolimatta edelleen useimmiten metallijohtiminen tilaajayhteys. Tällä 
määräyksellä pyritään takaamaan metallijohtimisella yhteydellä tarjottavien 
palveluiden (erityisesti ADSL- ja VDSL-liittymien) toimivuus ja häiriöttö-
myys sekä kapasiteetin lisääminen ja jakaminen. 

2 2 § Soveltamisala 

Tilaajayhteydellä tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 31-kohdan mu-
kaan kiinteän viestintäverkon osaa, joka on käyttäjän liittymän ja viestin-
nän ohjaamisen mahdollistavan laitteen välillä. Viestintäverkolla tarkoite-
taan tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 39-kohdan mukaan toisiinsa liitetyistä 
johtimista sekä laitteista muodostuvaa järjestelmää, joka on tarkoitettu 
viestien siirtoon tai jakeluun johtimella, radioaalloilla, optisesti tai muulla 
sähkömagneettisella tavalla. 

Tämä määräys koskee metallijohtimista tilaajayhteyttä, tilaajayhteyden 
osaa ja näihin kytkettyjä laitteita. 
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Säännöksessä ei erikseen mainita missä viestintäverkoissa ja -palveluissa 
määräystä sovelletaan, sillä termit tilaajayhteys ja metallijohtimiset sym-
metriset parikaapelit yhdessä sitovat soveltamisalan käytännössä kiinteään 
puhelinverkkoon. 

Laitteista määräys koskee ainoastaan viestintäverkkolaitteita verkon osana 
eli tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 6-kohdassa tarkoitettua kiinteää asennus-

ta. Telepäätelaitteet tai radiolaitteet eivät siten kuulu tämän määräyksen 
soveltamisalaan. 

3 3 § Määritelmät 

Tässä luvussa kuvataan määräyksessä annetut määritelmät sekä laissa 
säädetyt määräykseen liittyvät määritelmät. 

3.1 Tilaajayhteys, teleyritys ja tilaaja 

Määräyksen kannalta ovat oleellisia tietoyhteiskuntakaaressa määritellyt ti-
laajayhteyden, tilaajan ja teleyrityksen käsitteet. 

Tilaajayhteydellä tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 31-kohdan mu-
kaan kiinteän viestintäverkon osaa, joka on käyttäjän liittymän ja viestin-
nän ohjaamisen mahdollistavan laitteen välillä  

Tilaajayhteys ulottuu puhelinkeskukseen asti. Vastaavasti laajakaistaliitty-
mässä tilaajayhteyden katsotaan ulottuvan laajakaistakeskittimeen asti. 

Tilaajalla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 30-kohdan mukaan oi-
keushenkilöä ja luonnollista henkilöä, joka on muuta kuin teletoimintaa var-
ten tehnyt sopimuksen viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun toimittamises-
ta. 

Teleyrityksellä tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 27-kohdan mu-
kaan sitä, joka tarjoaa verkkopalvelua tai viestintäpalvelua ennalta rajaa-
mattomalle käyttäjäpiirille eli harjoittaa yleistä teletoimintaa. 

3.2 Kaksi- ja useampijohtiminen tilaajayhteys 

Pykälän 1 ja 2 momenteissa määritellään kaksijohtimiset ja useampijohti-
miset tilaajayhteydet. Vähimmäisvaatimusten lisäksi teleyritys voi toteuttaa 
tilaajayhteyksissään parempia ominaisuuksia, kunhan se ottaa huomioon 
myös tietoyhteiskuntakaaren nojalla mahdollisesti asetetut tasapuolisuus- 
ja hinnoitteluvelvoitteet teleyritysten välisissä tilaajayhteyden käyttöoikeu-
den luovutuksissa. 

3.3 Metallijohtimisen tilaajayhteyden osa 

Metallijohtimisen tilaajayhteyden osa määritellään siten, että määritelmä 
on sopusoinnussa tietoyhteiskuntakaaren tilaajayhteyden vuokrausvelvolli-
suutta koskevan säännöksen ja sen perustelujen kanssa: koko tilaajayh-
teyden katsotaan ulottuvan käyttäjältä keskukseen saakka, tilaajayhteyden 
osa - niin teknisten ominaisuuksien sääntelyn kuin käyttöoikeuden luovu-
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tusvelvollisuuksien kannaltakin - rajoittuu toisessa päässä käyttäjään, toi-
sessa johonkin puhelinverkon kytkentäpaikkaan tai liityntäpisteeseen. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että tilaajayhteyden osaa koskevan sääntelyn tekniset 
vaatimukset eivät edellytä valmiutta tarjota liityntämahdollisuutta tilaa-
jayhteyteen muissa kohdissa tilaajayhteyttä kuin jo olemassa olevissa lii-
tyntäpisteissä tai kohdissa, joihin teleyritys verkkonsa kehittämisen takia 
rakentaa liityntämahdollisuuden. 

3.4 Viestintäverkkolaite 

Viestintäverkkolaitteilla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 38-
kohdan mukaan laitetta, joka on tarkoitettu viestien siirtoon tai ohjaami-
seen viestintäverkossa. Edelleen tietoyhteiskuntakaaren määritelmien mu-
kaan kiinteällä asennuksella tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 6-
kohdan mukaan viestintäverkkolaitteiden yhdistelmää, joka on asennettu 
pysyvään käyttöön ennalta määriteltyyn paikkaan ja telelaitteilla tarkoite-
taan tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 23-kohdan mukaan radiolaitteita, tele-
päätelaitteita ja viestintäverkkolaitteita. 

Tämän määräyksen soveltamisalaan kuuluvia viestintäverkkolaitteita ovat 
metallijohtimiselle tilaajayhteydelle kytketyt esimerkiksi xDSL- ja G.fast-
yhteyksien tarjonnassa käytettävät laajakaistakeskittimet (DSLAM, Digital 
Subscriber Line Access Multiplexer). 

Luku 2 Tilaajayhteyksien tekniset ominaisuudet 

Tässä luvussa käsitellään määräyksen luvussa 2 annettuja velvoitteita. 

4 4 § Kaksijohtimisen tilaajayhteyden tekniset ominaisuudet 

Pykälässä määrätään vaaditusta ylikuulumisvaimennuksesta ja eristysresis-
tanssista sekä sallitusta häiriöjännitteestä. Määräyksessä vaaditut suori-
tusarvot ovat pysyneet muuttumattomana kymmeniä vuosia. Vaatimusten 
tarkoitus on turvata se, että kaapelissa lähekkäin sijaitsevien metallijohti-
misten tilaajayhteyksien käyttö on mahdollista ilman kohtuuttomia häiriöi-
tä. 

Kupariverkon uudisrakentaminen on vähentynyt ja on jatkossa pelkästään 
täydennysrakentamista. Kaapeleita käytetään tulevaisuudessa lähes yksin-
omaan nopeaan datasiirtoon, johon kaapelin laadulla on suuri vaikutus. 
Säädöksellä halutaan varmistaa, ettei rakentamisen laatu enää loppumet-
reillä heikkene. 

5 5 § Useampijohtimisen tilaajayhteyden tekniset ominaisuudet 

Vaatimukset koskevat useampijohtimisen tilaajayhteyden parien valintaa ja 
kytkentää sekä sähköisiä ominaisuuksia siten, että parit ovat sähköisiltä 
ominaisuuksiltaan riittävän samanlaiset keskenään. 
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Luku 3 Tilaajayhteydelle kytkettävien laitteiden ominai-
suudet 

Tässä luvussa käsitellään metallijohtimiselle tilaajayhteydelle kytkettäville 
viestintäverkkolaitteille asetettuja velvoitteita. 

6 6 § Tilaajayhteydelle kytkettävien laitteiden sähköiset ominai-
suudet 

Määräyksen mukaan tilaajayhteyteen liitettävän laitteen verkkoliitännän ja 
laitteen käyttötavan on oltava standardien mukaisia. Vaatimuksen tarkoi-
tuksena ei ole velvoittaa teleyrityksiä käyttämään vain tiettyjen standardi-
en mukaisia laitteita, vaan kaikki metallijohtimiselle tilaajajohdolle tarkoite-
tun standardin mukaiset laitteet ovat sallittuja. Ongelmia voi tästäkin huo-
limatta syntyä, mutta laitteiden standardinmukaisuus vähentää selvästi 
häiriöriskiä. Myös muita laitteita on mahdollista käyttää, mutta teleyrityk-
sen tulee tällöin varmistaa, että laite ei aiheuta standardin mukaisia laittei-
ta enemmän häiriöitä muille tilaajayhteyksille. 

Tilaajayhteydelle kytkettävien laitteiden sähköisten ominaisuuksien säänte-
lyn tarkoitus on rajoittaa häiriötasoa kaapelin sisällä estämällä esimerkiksi 
vuokralle ottajaa käyttämästä epästandardeja, mahdollisesti runsaasti häi-
riötä aiheuttavia laitteita. 

VDSL-laitteiden vaatimuksista on määrätty tarkemmin 7 ja 8 §:ssä. 

7 7 § ja 8 § Tilaajayhteydelle kytkettävien VDSL-laitteiden säh-
köiset ominaisuudet ja VDSL-asennusten tehomaskit 

7.1 Perustelut 

VDSL-tekniikkaa on mahdollista käyttää vain merkittävästi lyhyemmillä 
etäisyyksillä kuin ADSL-tekniikkaa. Siksi VDSL-liittymän tarjoaminen edel-
lyttää käytännössä usein, että liittymää tarjoavan teleyrityksen aktiivilait-
teet on tuotava lähemmäksi loppukäyttäjää kuin keskitin, jossa ADSL-
liittymän DSLAM sijaitsee tai johon se voidaan sijoittaa. Lyhyen toiminta-
etäisyyden takia VDSLAM tuodaan yleensä alle 100 metrin päähän loppu-
käyttäjästä, joko katujakamoon tai talojakamoon, ja yhteys verkkoon hoi-
detaan valokuidulla. Nämä ratkaisut tunnetaan yleisesti lyhenteillä FTTC eli 
Fiber To The Curb/Cabinet ja FTTB eli Fiber To The Building. Yhteistä niille 
on se, että osa tilaajayhteydestä toteutetaan edelleen metallijohtimisella 
yhteydellä. 

 
VDSL:n tuominen samaan kaapeliin häiritsee kiinteistöön ennestään tulevaa 
ADSL-yhteyttä, joka on liitetty kaukana olevaan keskittimeen. Tällaisessa 
tapauksessa on tarvetta rajoittaa VDSL-modeemien tuottamaa spektriä. 
VDSL-standardi, ITU-T G.993.2 [2], antaa tähän hyvät mahdollisuudet tar-
joamalla konfigurointiominaisuuksia, joilla häiriöt ADSL-yhteyksille saadaan 
vähäiseksi VDSL-yhteyden suorituskyvyn oleellisesti heikkenemättä. 
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7.2 Soveltaminen 

Uudet rakennukset yhdistetään enenevässä määrin verkkoon pelkällä valo-
kuidulla (FTTB), jolloin riskiä muiden järjestelmien häiriytymisestä ei ole ei-
kä mahdollisesti käytettävää VDSL-järjestelmää ole tarvetta mitenkään ra-
joittaa. Sen sijaan FTTC-tapauksessa, jossa VDSLAM on hieman kauempa-
na katukaapissa ja kiinteistö on yhdistetty kuparikaapelilla katukaappiin, 
voi käytössä olla vanhoja ADSL-yhteyksiä. Tällöin on aiheellista rajoittaa 
VDSL-järjestelmän spektriä määräyksen mukaan ja ottaen huomioon kaa-
pelin vaimennustekijät, paitsi jos jollakin tavalla pystytään varmistumaan 
ADSL-yhteyksien puuttumisesta. Määräyksen 7 § 2 momentin 3 kohdan lo-
pussa todetaan, että ellei tilaajayhteydellä ole ADSL-yhteyksiä, ADSL:n 
toimivuutta turvaavia rajoituksia VDSL-konfigurointiin ei tarvitse tehdä. 
Määräyksen tarkoitus on siis, että rakennukseen palveluita tuovan teleyri-
tyksen on selvitettävä asennustilanne ja konfiguroitava VDSL-järjestelmä 
tarpeen mukaan.  

Luku 5 Voimaantulosäännökset 

8 9 § Voimaantulo 

Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Määräystä sovelletaan myös ennen mää-
räyksen voimaantuloa rakennettuihin tilaajayhteyksiin ilman siirtymäaikaa. 
Kaikkien verkkojen ja palveluiden täytyy siten olla määräyksen mukaisia 
määräyksen voimaan tullessa. 
 
Viestintämarkkinalaki kumottiin 1.1.2015 tietoyhteiskuntakaaren voimaan-
tulon myötä. Samalla kumoutui myös 15 päivänä helmikuuta 2010 annettu 
Viestintäviraston määräys 38 D/2010 M metallijohtimisten tilaajayhteyksien 
ja niihin kytkettyjen telelaitteiden teknisistä ominaisuuksista. 

 
9 Suositus optisten liityntäverkkojen rakentamisesta 

Viestintävirasto on julkaissut 26.2.2009 työryhmäraportin optisten liityntä-
verkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta (Optiset liityntäverkot v2 
(1/2006)) [3]. Viestintävirasto antaa raportissa suosituksia optisten verk-
kojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Raportissa julkaistujen ohjeiden ja 
suositusten tavoitteena on auttaa verkkojen suunnittelijoita, rakennuttajia, 
urakoitsijoita sekä rahoittajia päätöksenteossa ja luoda yhteisiä käytäntöjä 
valokaapeliverkkojen rakentamiseksi. Raportti kuvaa lyhyesti valokaapeli-
verkon komponentteja ja siinä annetaan suosituksia näille komponenteille 
asetettavista minimivaatimuksista. Lisäksi raportissa kuvataan verkon eri 
topologia- ja arkkitehtuurivaihtoehdot ja määritellään näihin liittyvää ter-
mistöä. Lisäksi raportissa annetaan valokaapeliverkkojen suunnittelua, ra-
kentamista, dokumentointia ja ylläpitoa koskevia suosituksia. 
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C-OSA Lainsäädäntö  

Tämän luvun tarkoituksena on antaa määräyksen käyttäjälle kokonaiskuva 
siitä, mihin säädöksiin määräys perustuu. Lisäksi luvussa listataan aihepii-
riin liittyvä muu oleellinen säädäntö. 

1 Määräyksen lainsäädäntöperusta 

1.1 Suomen lainsäädäntö 

Määräys liittyy tietoyhteiskuntakaaren243 §:n 1-2, 6-7 ja 9-12 kohdissa 
säädettyihin vaatimuksiin, joiden mukaan yleiset viestintäverkot ja viestin-

täpalvelut sekä niihin liitettävät viestintäverkot ja viestintäpalvelut on 
suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että:  

1) sähköinen viestintä on tekniseltä laadultaan hyvää ja tietoturvallista; 

2) ne kestävät normaalit odotettavissa olevat ilmastolliset, mekaaniset, 

sähkömagneettiset ja muut ulkoiset häiriöt sekä tietoturvauhat; 

6) kenenkään terveydelle tai omaisuudelle ei aiheudu vaaraa; 

7) kenenkään tietosuoja, tietoturva tai muut oikeudet eivät vaarannu; 

9) ne eivät aiheuta kohtuuttomia sähkömagneettisia tai muita häiriöitä 
taikka tietoturvauhkia; 

10) ne toimivat yhdessä ja viestintäverkot voidaan tarvittaessa liittää toi-

seen viestintäverkkoon; 

11) niihin tehtävistä muutoksista ei aiheudu ennakoimatonta häiriötä muille 
viestintäverkoille ja viestintäpalveluille;  

12) niihin voidaan tarvittaessa liittää tämä lain vaatimukset täyttäviä pää-

telaitteita ja ne ovat tarvittaessa yhteentoimivia tämän lain vaatimukset 

täyttävän televisiovastaanottimen kanssa; 

Tässä määräyksessä tarkennetaan edellä mainittuja 243 §:n teknisiä vaa-
timuksia lain 244 §:n 2-3, 5, 8 ja 13–14 kohtien nojalla, joiden mukaan 
viestintäviraston määräykset voivat koskea: 

2) viestintäverkon ja siihen kuuluvan laitetilan sähköistä ja fyysistä suo-
jaamista; 

3) suorituskykyä, tietoturvallisuutta ja häiriöttömyyttä sekä niiden ylläpi-

toa, seurantaa ja verkonhallintaa; 

5) viestintäverkon rakennetta ja sen liityntäpisteen teknisiä ominaisuuksia; 

8) yhteenliittämistä, yhteentoimivuutta, merkinantoa ja synkronointia; 

13) noudatettavia standardeja;  
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14) muita näihin verrattavia viestintäverkolle tai viestintäpalvelulle asetet-

tavia teknisiä vaatimuksia;  

2 Muut asiaan liittyvät säännökset  

2.1 Viestintäviraston tekniset määräykset 

Esitetty lista vastaa tämän dokumentin julkaisuhetken tilannetta. Kaikki 
Viestintäviraston määräykset on julkaistu Viestintäviraston verkkosivuilla 
osoitteessa www.viestintavirasto.fi. 

Määräys 22 telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimus-
tenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista [4] 

Määräys koskee telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja viestintäverk-
kolaitteiden kiinteän asennuksen sähkömagneettista yhteensopivuutta kos-
kevia suojausvaatimuksia, telepäätelaitteen ja viestintäverkkolaitteen mer-
kitsemistä, telepäätelaitteen vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa 
noudatettavaa menettelyä ja asiakirjoja. 

Määräys koskee myös sellaisen viestintäverkkolaitteen asiakirjoja, joka on 
tarkoitettu tiettyyn ennalta määriteltyyn kiinteään asennukseen ja jota ei 
pidetä kaupan; sekä kiinteän asennuksen tekemisessä noudatettavaa me-
nettelyä ja asiakirjoja. 

Määräys 43 viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta [5] 
 

Määräyksessä 43 määrätään yleisten viestintäverkkojen ja niihin liitettyjen 
laitteiden ja viestintäverkkojen suojaamisesta ilmastollista alkuperää olevil-
ta ja sähkölaitteistojen aiheuttamilta ylijännitteiltä ja ylivirroilta. Määräystä 
ei sovelleta kiinteistön sisäisiin viestintäverkkoihin, joiden sähköisestä suo-
jaamisesta määrätään tässä määräyksessä. Määräystä 43 sovelletaan kui-
tenkin kiinteistön tiloissa (kuten talojakamossa) oleviin, teleyrityksen vas-
tuulle kuuluviin, yleisen viestintäverkon laitteisiin ja kaapeleihin (kuten ta-
lokaapelin rakenteisiin tai kiinteistössä sijaitseviin matkaviestinverkkojen 
tukiasemiin), koska nämä eivät ole osa kiinteistön sisäistä viestintäverkkoa. 
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