
 

Väyläviraston julkaisuja 
17/2022 

 

5G-piensolutukiasemien tarve ja 
sijoittamisen ehdot vilkasliikenteisen 
tien tai radan läheisyydessä 

 

 
 

 



 



 

Väylävirasto 

Helsinki 2022 

Mikko Mäkipää, Olli Nevalainen 

5G-piensolutukiasemien tarve ja 
sijoittamisen ehdot vilkasliikenteisen tien 

tai radan läheisyydessä 
 

 

Väyläviraston julkaisuja 17/2022 



 

Väylävirasto 
PL 33 

00521 HELSINKI 
puh. 0295 343 000 

K 

 

Verkkojulkaisu pdf (www.vayla.fi) 

ISSN 2490-0745 

ISBN 978-952-317-954-7 

 

 

http://www.vayla.fi/


Väyläviraston julkaisuja 17/2022 3 
 

 

Mikko Mäkipää, Olli Nevalainen: 5G-piensolutukiasemien tarve ja sijoittamisen 
ehdot vilkasliikenteisen tien tai radan läheisyydessä. Väylävirasto Helsinki 2022. 
Väyläviraston julkaisuja 17/2022. 35 sivua. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-954-7. 
 
Avainsanat: 5G-tekniikka, tietoliikenneverkot, tukiasemat, rautatieliikenne, tieympäristö 

Tiivistelmä 

Työssä selvitettiin nopeiden 5G-tietoliikenneyhteyksien käyttötarpeita tie- ja rata-

alueilla, käyttötarpeiden ja teknologian määrittelemää 5G-piensolutukiasemien si-
joittelutiheyttä sekä etsittiin soveltuvia sijoituspakkoja kasvaviin tiedonsiirtotarpei-
siin tiealueilta sekä niiden läheisyydestä kahdelta esimerkkialueelta. Lisäksi työn 

tarkoituksena oli laatia tunnistettuihin sijoittamistarpeisiin perustuvat 5G-piensolu-
tukiasemien sijoittamisen ehdot vilkasliikenteisten teiden ja ratojen läheisyydessä. 

Työ toteutettiin kirjallisena selvitystyönä, hyödyntäen konsultin asiantuntemusta 

langattomista matkaviestinverkoista ja automaattiliikenteen käyttötarpeista sekä 
hyödyntäen konsultin paikkatieto-osaamista karttojen sekä sopivien tausta-aineis-
tojen laadintaan ja käsittelyyn. Selvityksen tukena hyödynnettiin aiempia Väylävi-

raston ja konsultin laatimia selvitystöitä. Lisäksi työssä suoritettiin asiantuntija-
haastatteluita teleoperaattorille, radioverkkosuunnittelua tekevälle yritykselle sekä 
pylväitä ja mastoja tukiasemakäyttöön suunnittelevalle ja valmistavalle yritykselle. 

Selvityksessä tunnistettiin, että moottori- ja kehätieympäristössä sekä rautatielii-
kenteessä liikenteenhallinnan erilaiset palvelut, liikenteen automaatio ja matkusta-
jat hyötyisivät korkean kapasiteetin ja matalan viiveen 5G-verkosta. Tavallisesti 

tietoliikenneverkot rakentuvat markkinaehtoisesti teleoperaattoreiden toimesta, 
mutta selvityksen yhteydessä tehtyjen operaattorihaastattelujen perusteella selvi-
tyksessä rajatulla alueella ei tällä hetkellä kuitenkaan ole markkinaehtoisen raken-
tamisen edellyttämiä käyttötarpeita. Autonomisten ajoneuvojen yleistyessä ja tek-

nologian kehittyessä tilanteet voivat käyttötarpeiden suhteen muuttua nopeastikin, 
eli jos selkeitä käyttötarpeita alkaa ilmetä, tulee markkinaehtoista rakentumista 
tarkastella uudelleen. 

Työn yhteydessä laadittiin ehdot vilkasliikenteisille tie- ja rata-alueille sijoitettaville 
5G-piensolutukiasemille sekä visualisoitiin sijoittamista tie- ja katualueille sekä tie-
alueen ympäristöön karttaharjoitteen avulla. Työn tuloksia ja karttaharjoitetta voi-

daan pitää skenaariovarautumisena tulevaisuuteen, mikäli tieliikenteen tiedonsiir-
totarpeet alkavat kasvaa esimerkiksi yleistyvän automaattiajamisen myötä. Jatko-
toimenpiteenä erityisesti sijoittelun ehtojen soveltumista kannattaa seurata ja niitä 

voidaan päivittää, mikäli tälle nähdään tarvetta. 
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Mikko Mäkipää, Olli Nevalainen Behov av småcelliga 5G-basstationer och villkor 
för placering nära livligt trafikerad väg eller bana. Trafikledsverket. Helsingfors 
2022. Trafikledsverkets publikationer 17/2022. 35 sidor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-
317-954-7. 

Sammanfattning 

I arbetet undersöktes användningsbehoven för snabba 5G-datakommunikations-
förbindelser i väg- och banområden, den placeringstäthet för småcelliga 5G-bass-

stationer som bestäms av användningsbehoven och tekniken, samt söktes, i två 
exempelområden, lämpliga placeringsplatser för växande dataöverföringsbehov i 
vägområden och deras närhet. Dessutom var syftet med arbetet att baserat på 

identifierade placeringsbehov utarbeta villkoren för placering av småcelliga 5G-
basstationer i närheten av livligt trafikerade vägar och banor. 

Arbetet utfördes som ett skriftligt utredningsarbete, med utnyttjande av en kon-

sults sakkunskap inom trådlösa mobilnät och den automatiserade trafikens an-
vändningsbehov, samt med utnyttjande av konsultens geoinformationskompetens 
för utarbetande och hantering av kartor och lämpligt bakgrundsmaterial. Som stöd 

för utredningen utnyttjades tidigare utredningsarbeten som har genomförts av 
Trafikledsverket och konsulten. Dessutom genomfördes expertintervjuer av en te-
leoperatör, ett företag som utför projektering av radionät och ett företag som kon-

struerar och tillverkar stolpar och master för basstationsbruk. 

I utredningen identifierades att i motorvägs- och ringvägsmiljö samt i järnvägstra-
fiken skulle trafikkontrollens olika typer av tjänster, trafikautomationen och rese-

närerna kunna dra nytta av ett 5G-nät med hög kapacitet och låg latens. Vanligtvis 
byggs datakommunikationsnäten på marknadsmässiga villkor av teleoperatörerna, 
men baserat på de operatörsintervjuer som genomfördes i samband med utred-

ningen inom det i utredningen begränsade området finns det för närvarande inte 
de nödvändiga användningsbehoven som marknadsbaserat byggande förutsätter. 
I takt med att autonoma fordon blir vanligare och tekniken utvecklas kan situat-
ionerna förändras snabbt när det gäller användningsbehoven, dvs. att om tydliga 

användningsbehov börjar synas, bör marknadsmässigt byggande undersökas på 
nytt. 

I samband med arbetet utarbetades villkor för småcelliga 5G-basstationer som 

placeras vid livligt trafikerade väg- och banområden, och med hjälp av en kart-
övning visualiserades placering i väg- och gatuområden samt i omgivningarna till 
ett vägområde. Arbetsresultaten och kartövningen kan betraktas som en scenari-

oförberedelse för framtiden, om vägtrafikens dataöverföringsbehov börjar öka, till 
exempel med det ökande antalet automatiserade körningar. Som en fortsättnings-
åtgärd är det lämpligt att följa upp tillämpligheten för placeringsvillkoren, och upp-

datering av dem om det visar sig att det finns behov av detta. 
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Mikko Mäkipää, Olli Nevalainen: The need for 5G cellular base stations and con-
ditions for their placement near a busy road or railway track. Finnish Transport 
Infrastructure Agency Helsinki 2022. Publications of the FTIA 17/2022. 35 pages. 
ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-954-7. 

Abstract 

The study examined the need for high-speed 5G telecommunications in road and 
railway areas, the placement intervals of 5G cellular base stations defined by op-

erational needs and technology, and sought suitable placement locations for grow-
ing data transmission needs in road areas and in their proximity in two example 
areas. In addition, the aim of the study was to establish conditions for the place-

ment of 5G cellular base stations in the vicinity of busy roads and railway lines 
based on identified placement needs. 

The study was implemented on the basis of written review work, utilising consult-

ant expertise in wireless mobile networks and the needs of automated traffic op-
eration, and also utilising the consultant’s expertise in geographic data in the prep-
aration and processing of maps and suitable background materials. Previous stud-

ies prepared by the Finnish Transport Infrastructure Agency and a consultant were 
used as support for the study. In addition, expert interviews were conducted with 
the telecommunications operator, a company that designs radio networks and a 

company that designs and manufactures poles and masts for base station pur-
poses. 

The study identified that the various traffic management services, automated traf-

fic and passengers in the motorway and ring road environments and in rail 
transport would benefit from a high-capacity and low-latency 5G network. Nor-
mally, telecommunications networks are built on market-based terms by telecom-

munications operators, but based on the operator interviews conducted in connec-
tion with the study, the area defined in the study does not, however, currently 
have the necessary operational needs for construction of a market-based network. 
As autonomous vehicles become more common and technology keeps going for-

ward, situations can change rapidly in terms of operational needs; in other words, 
if clear user needs start emerging, market-based construction should be re-exam-
ined. 

In connection with the study, conditions were drawn up for 5G cellular base sta-
tions to be placed along busy road and railway areas, and the placement in road 
and street areas and in the vicinity of the road areas was visualised with the use 

of a map exercise. The results of the work and the map exercise can be considered 
as scenario preparation for the future, in case the data transfer needs of road 
traffic start to increase, for example, with the increasing of automated vehicle op-

eration. As a follow-up measure, it is advisable to monitor the applicability of the 
conditions for placement of the base stations in particular, and these can be up-
dated if the need arises. 
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Termit ja lyhenteet 

BBU (Baseband Unit) eli kantataajuusyksikkö on tietoliikenneverkon laite, joka vä-
littää liikennettä antennien radioyksikköjen ja muun verkon välillä. Kantataajuusyk-

siköllä voidaan lisäksi hallita siihen liitettyjä radioyksiköitä. Kantataajuusyksikkö 
voidaan asentaa joko tukiasemalle tai keskukselle riippuen verkkoarkkitehtuurista 
ja tarpeista. 

HMV-operaattorit (huomattavan markkinavoiman operaattorit) termillä tarkoi-
tetaan Suomessa toimivia teleoperaattoreita, joilla on merkittävä määrä verkkoa 
ja jotka ovat teleoperaattorimarkkinassa keskeisessä asemassa. 

MaMIMO (Massive Multiple Input and Multiple Output) on antenniteknologia, 

jonka avulla pystytään lähettämään ja vastaanottamaan useita signaaleja saman-
aikaisesti. Teknologian avulla solun kapasiteettia ja laitetiheyttä saadaan kasvatet-
tua sekä spektritehokkuus paranee /2/. 

Spektritehokkuus on numeerinen arvo, jonka avulla kuvataan, kuinka tehok-
kaasti tietoa voidaan siirtää tietyssä viestintäverkossa. Viestintäverkkoja analysoi-
taessa yksikkönä käytetään yleisesti bit/s/Hz /2/. 

Hillshade-aineisto on rasterimuotoinen maanpinnan korkeusaineisto, jota käytet-
tiin kuvaamaan maanpinnan korkeuksia tarkastelualueella. Aineisto ei sisällä kor-
keustietoja, sen käyrät kuvaavat rinteiden jyrkkyyttä sekä suuntaa, jonka perus-

teella voidaan tunnistaa korkeat kohdat maastosta visuaalisella tarkastelulla. 
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1 Johdanto 

Sijoittamisehdot perustuvat arvioituihin tuleviin tiedonsiirtotarpeisiin ja nämä tar-
peet täyttävän verkon tukiasemainfran arvioituihin sijoitustarpeisiin Väyläviraston 

hallinnoimilla tie- ja rautatiealueilla. Työssä on kuvattu lisäksi tulevien tiedonsiirto-
tarpeiden taustalla olevia automaattiliikenteen tiedonsiirtotarpeita ja todennäköi-
simpiä automaattisen liikenteen laajemmin käyttöönotettavia viestintäteknologioita 

sekä eri teknologioiden vaatimaa tietoliikenneverkkoinfraa. Työssä käydään läpi 
myös piensolutukiasemalaitteiden ja niiden sijoittamiseen tarvittavan infran tar-
peellisuutta ja käyttöä tie- ja rautatieympäristöissä. Työn sisällön tueksi suoritettiin 
asiantuntijahaastattelut radioverkkosuunnittelua toteuttavalle yritykselle, teleope-

raattorille, verkkolaitetoimittajalle sekä pylväs- ja mastovalmistajalle. Työn olen-
naisena osana toteutettiin karttaharjoite, jossa esitetään erilaisin symbolein työssä 
määritettyjen parametrien mukaisia soveltuvia tukiasemien sijoituskohteita tarkas-

tellen valikoituja valtatie 3 ja seututie 101 (Kehä I) tarkastelualueita. 

Moottori- ja kehätieympäristössä liikenteen automaatio ja erilaiset uudet liikenteen 
palvelut tulevat asettamaan uusia vaatimuksia liikenneväylien matkaviestinverkko-

jen tarjoamalle kapasiteetille, nopeudelle, viiveelle sekä toimintavarmuudelle. Tar-
peet voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri kategoriaan: liikenteenhallinnan tarpei-
siin, joihin kuuluvat mm. erilaiset liikenteen palvelut, automaation asettamiin tar-

peisiin ja matkustajien tarpeisiin. Tiedonsiirtokapasiteettivaatimusten kasvaessa 
rakentamiskustannusten osalta haastavimpia alueita markkinaehtoiselle toteutta-
miselle tulevat olemaan jo nykyisellään katvealueita sisältävät, hyvin harvaan asu-

tuilla alueilla sijaitsevat tieosuudet. Lisäksi haasteina ovat suurten kaupunkien si-
sääntuloväylät, joilla liikennemäärät ovat hyvin korkeita. Näissä kohdissa tiedon-
siirtokapasiteetin tarve on arvioitu hyvin vaihtelevaksi ja infran sijoittaminen on 

haastavaa tilanpuutteen vuoksi erityisesti tiealueella ja sen välittömässä läheisyy-
dessä. 

Rautatieliikenteessä palvelutarpeet jakaantuvat rautatieliikenteen ohjaukseen liit-

tyviin tarpeisiin sekä matkustajien tarpeisiin, jotka ovat keskenään hyvin erilaisia. 
Rautatieliikenteen ohjaukseen liittyvät tietoliikenneyhteydet tuotetaan tällä het-
kellä pääosin kiinteiden verkkojen avulla. Liikenteen ohjauksen ja junien kulunval-

vonnan turvallisuuskriittisiä järjestelmien uudistamista selvitetään erillisessä Digi-
rata-hankkeessa. 5G-verkkojen kehittymisen myötä rautatieliikenteen matkusta-
jien nimellisen tiedonsiirtokapasiteetin nähdään kehittyvän nykyisillä 4G-verkon 

peittoalueilla. Matkustajaliikenteelle tyypillisen suuren hetkittäisen kapasiteettitar-
peen takia käyttäjien todelliset tiedonsiirtonopeudet eivät välttämättä kasva riittä-
västi vastaamaan käyttäjien odotuksiin harvaan asutuilla alueilla. 5G-verkkojen ra-

kentumisen myötä junamatkustajien tarvitseman tiedonsiirtokapasiteetin voidaan 
katsoa paranevan erityisesti kaupunkien ja taajamien ympäristössä.  
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2 Piensolutukiasemalaitteiden ja mastojen 
sijoitustarpeet 

Tietoliikenneverkkoja suunnitellaan ja rakennetaan käyttötarpeiden mukaisesti. 

Vilkkaissa asukastiheissä kaupunkien ydinkeskustoissa käytetään suuria käyttäjä-
määriä palvelevia tukiasemaratkaisuja ja tiedonsiirtokapasiteetti pyritään suunnit-
telemaan riittäväksi oletettuihin käyttötarpeisiin, kuten yrityksien tarpeisiin, kulut-

tajien verkkoselailuun ja viihde- sekä kotikäyttöön. Vastaavasti harvemmin asu-
tuilla alueilla on tietyt käyttötarpeet, joiden mukaan verkkoja rakennetaan pienem-
mille käyttäjämäärille, jolloin tukiaseman kapasiteettia jaetaan isommalle peitto-

alueelle kerrallaan. Suurin osa maanteistä sijoittuu harvemmin asutuille alueille. 

5G-verkot laajenevat huomattavan markkinavoiman, eli HMV-operaattoreiden, toi-
mesta jatkuvasti, mutta pääsääntöisesti niitä rakennetaan olemassa oleviin tuki-

asemapaikkoihin. Markkinaehtoisesti toteutettavat verkot rakentuvat aina tarpeen, 
toisin sanoen maksavien asiakkaiden, mukaan. Mikäli kaavoitetaan esimerkiksi uusi 
asuinalue, myös alueen mobiiliverkkojen kapasiteettia kasvatetaan tai verkkojen 

kattavuutta parannetaan, kun operaattorit saavat alueelta asiakkuuksia. Verkkoja 
rakennetaan myös jonkin verran ennakkorakentamisena. 

5G-verkkojen avulla tiedonsiirtokapasiteettia saadaan kasvatettua ja tiedonsiirto-

viivettä pienennettyä. Tämä auttaa myös tieliikenteen automaatiota, mutta tulevaa 
liikenteen automaation aiheuttamaa tarvetta ei vielä tiedetä tarkalleen. Jotta tässä 
selvityksessä on voitu tarkastella fyysisen tukiasemainfrastruktuurin sijoittamistar-

peita ja niihin liittyviä verkkoelementtejä, on selvityksessä automaattisen liikenteen 
tiedonsiirtotarpeiksi määritetty korkean kapasiteetin kattava langaton 5G-verkko. 
Määrittely perustuu viestintäverkkojen olennaiseen rooliin osana tulevaisuuden lii-

kenneinfrastruktuuria, jossa toimivat, riittävät ja luotettavat viestintäverkot mah-
dollistavat uusien liikenteen palveluiden synnyttämisen. Määritystä korkean kapa-
siteetin kattavasta verkosta tukee myös tämän selvitystyön tavoite, jossa määri-
tettyjen piensolutukiasemien ehtojen ei tule liiaksi rajoittaa tehokkaiden verkkojen 

muodostumista vilkasliikenteisten liikenneväylien tiealueille tai ympäristöön. 

2.1  Viestintäverkkoteknologioiden käyttöönotto 
Suomessa 

5G-verkkoja on rakennettu Suomessa vuodesta 2019 alkaen, jolloin ensimmäiset 

verkot pystytettiin suurimpien kaupunkien keskustoihin rajatuille alueille. Varsinai-
nen laajamittainen rakentaminen aloitettiin vuonna 2020, jolloin kaikkien valtakun-
nallisten 5G-toimiluvan haltijoiden verkkojen väestöpeitto kasvoi merkittävästi. Ke-
säkuussa 2021 160 kunnasta löytyi vähintään yksi 5G-tukiasema, mutta maapinta-

alasta verkot kattoivat vain 5 prosenttia. 5G-verkkoja on tähän mennessä raken-
nettu tiheästi asutuilla alueilla pääsääntöisesti 3,5 GHz:n taajuusalueella. Suuri 
maantieteellinen kattavuus tullaan saavuttamaan 700 MHz:n taajuusalueella, jonka 

rakentaminen on aloitettu vuonna 2021. 

5G-verkkojen pitäisi saavuttaa nykyisiä 4G-verkkoja vastaava peitto vuoteen 2024 
mennessä, minkä pitäisi suurimmassa osassa tie- sekä rataverkkoa lisätä verkkojen 

tiedonsiirtokykyä nykyisestä. 5G-verkon valtakunnallisen peiton rakentumisen 
edellyttämät tukiasemat on kuitenkin edullisempi sijoittaa nykyisiin mastoihin ja 
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tie- ja rautatiealueiden ulkopuolelle edulliseen maastonkohtaan sijoitettuun uuteen 

mastoon kuin tie- tai rautatiealueelle. Automaattiselle liikenteen käyttötarpeisin to-
teutettavan langattoman verkon osalta tilanne voi kuitenkin olla toinen, mikäli au-
tomaattisesti kulkevia ajoneuvoja on paljon. 

2.2  Automaattisen liikenteen tiedonsiirtotarpeita 

2.2.1  Automaattisten ajoneuvojen langattomat viestintäratkai-

sut tieverkolla 

Automaattiset ajoneuvot hyödyntävät toimiakseen erilaisia teknologisia ratkaisuja, 
kuten kameroita, tutkia, sensoreita ja erilaisia suureita mittaavia antureita. Lähtö-

kohtaisesti automaattisten ajoneuvojen suunnitteluperiaatteena on, että ajoneu-
vojen tulee selviytyä liikenteessä itsenäisesti ja turvallisesti, ollen riippumattomia 
esimerkiksi tiedonsiirtoverkon kautta ajoneuvoon siirtyvästä, liikkeisiin vaikutta-

vasta ohjausdatasta. Ajoneuvojen automatisaation tasoa kuvataan SAE-luokitte-
lulla, jossa ensimmäinen taso tarkoittaa kuljettajaa avustaa järjestelmää, jossa ajo-
neuvon varusteet voivat auttaa kuljettajaa ajotilanteissa. Viides eli korkein taso on 
taas täysin autonominen ajoneuvo, joka kykenee liikkumaan muun liikenteen se-

assa täysin itsenäisesti ilman kuljettajaa (Kuva 1).  

 

Kuva 1. Automaattiajamisen tasot ja järjestelmät /1/. 

Huolimatta toimintamalliperiaatteesta, tulevat ajoneuvot hyödyntämään ja tie-
tyissä tilanteissa myös tarvitsemaan tiedonsiirtoyhteyksiä erilaisiin tienvarressa 

oleviin laitteisiin, toisiin ajoneuvoihin tai ulkoisiin järjestelmiin yhdistäessään. Esi-
merkiksi talvisessa ympäristössä ajoradan ja viivojen havainnointi voi olla todella 
haastavaa ja tällöin ajoneuvo voi hyödyntää tarkkoja HD-karttoja sijoittaakseen 

itsensä oikeaan paikkaan ajoradalla. Ajan tasalla olevat HD-kartat taas voidaan 
ladata ajoneuvoihin langattoman verkon avulla. 
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Automaattisten ajoneuvojen langattomat viestintäratkaisut ovat käytännössä kaksi 

osittain kilpailevaa teknologiaratkaisua, ITS-G5 ja C-V2X. ITS-G5 perustuu 802.11p 
eli WiFi-standardiin. C-V2X taas on matkaviestinverkkoja hyödyntävä teknologia. 

ITS-G5 on lyhyen kantaman tiedonsiirtoon tarkoitettu teknologia ja protokolla, joka 

perustuu langattomaan WiFi-standardiin. Teknologian avulla siirtyy tietoa ajoneu-
vojen välillä (V2V, Vehicle to Vehicle) sekä ajoneuvojen ja infrastruktuurin välillä 
(V2I, Vehicle to Infrastructure). ITS-G5:n kantama vaihtelee olosuhteiden mukaan 

noin 500 m ja 1 km välillä. ITS-G5:n kantaman sisäpuolella ajoneuvo voi olla yh-
teydessä esimerkiksi erilaisiin tutkiin, kameroihin, tiesääasemiin ja tiessä oleviin 
sensoreihin. ITS-G5:n avulla ajoneuvolle välittyy tietoa esimerkiksi ruuhkista, tiellä 

vallitsevista olosuhteista, säästä, onnettomuuksista sekä turvallisuudesta. ITS-G5-
teknologia ei tue pitkän kantaman kommunikointia, joten ne tulisi toteuttaa epä-
suorasti infrastruktuurin (V2I) kautta tai erillisellä langattomalla matkapuhelinver-

kolla, esimerkiksi 5G-teknologialla. 

C-V2X-teknologia perustuu olemassa oleviin langattomiin matkapuhelinverkkoihin, 
erityisesti 5G-teknologiaan. C-V2X:n vahvuutena on se, että teknologiassa voidaan 

hyödyntää jo olemassa olevaa matkaviestinverkkotekniikkaa, eikä se vaadi suuria 
investointeja automaattisen ajamisen tarpeisiin. C-V2X-teknologia on ollut markki-
noilla huomattavasti lyhyemmän aikaa kuin WiFi-pohjainen ITS-G5. Sen etuina pi-
detään muun muassa teknologian monipuolisuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta 

verrattuna kilpailevaan ITS-G5-teknologiaan. Toisaalta näkemyseroissa on tekno-
logisten kysymysten lisäksi kyse liiketoiminnasta. Koska C-V2X perustuu olemassa 
olevan matkaviestinverkkotekniikan ja -infran hyödyntämiseen, luo se uutta liike-

toimintapotentiaalia teleoperaattoreille erilaisten automaattisen ajamisen käyttö-
tapausten kannalta. Samalla uusi liiketoiminta voi mahdollistaa markkinaehtoisen 
5G:n rakentumisen ja tiealueisiin investoimisen nimenomaisesti liikenteen tarpei-

siin. 

Teknologioista puhuttaessa on hyvä luoda katsaus nykyiseen tilanteeseen. Pidem-
pään markkinoilla olleen ITS-G5:n ympärille ei ole muodostunut selkeitä liiketoi-

mintamalleja eikä tienvarsi-infraan, kuten ITS-G5:n vaatimaan erilliseen tukiase-
mainfraan ja erilaisiin sensoreihin, ole laajasti investoitu. ITS-G5 voisi soveltua par-
haiten tiheän maankäytön alueille, joissa siirtymämatkat olisivat lyhyitä, ajonopeu-

det hitaita ja teiden varsien rakenteet soveltuisivat hyvin sensorien sijoittamiselle. 
Tällöin teknologian suhteellisen lyhyt kantama ei osoittautuisi yhtä suureksi haas-
teeksi kuin esimerkiksi korkeiden nopeuksien moottoriteillä. 

Tällä hetkellä olemassa oleva infra on etuna C-V2X-teknologian laajempaa käyt-
töönottoa ajatellen. C-V2X-teknologian käyttöönotossa on mahdollista hyödyntää 
olemassa olevaa 4G- tai 5G-verkkoinfraa, jolloin teknologian käyttöönoton voidaan 

ajatella olevan nopeampaa ja alkuinvestointien pienempiä, kuin ITS-G5-teknologi-
assa. Lopputulemana eri tekniikoista on pohdittu tulevaisuuteen vaihtoehtoa, jossa 
molemmat tekniikat olisivat yhtä aikaa käytössä eli luotaisiin niin sanottu hybridi-

malli, joka mahdollistaisi kumman tahansa tekniikan käytön olemassa olevan tar-
peen ja tekniikan soveltuvuuden mukaan. ITS-G5 soveltuu ominaisuuksiltaan C-
V2X-teknologiaa paremmin suoraan ajoneuvojen väliseen kommunikointiin, sillä 

tiedonsiirtoa ei tarvitse kierrättää tukiaseman kautta. Tämä luo mahdollisuuden ns. 
hybridiratkaisuun, jossa esimerkiksi ajoneuvojen välinen kommunikointi voidaan 
toteuttaa ITS-G5-teknologiaa hyödyntämällä ja tämä ajoneuvojen välinen ad hoc 

-tyyppinen verkko voidaan yhdistää muuhun infraan C-V2X-teknologian avulla. 
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2.3  Piensolutukiasemien hyödyntäminen 
liikenteen älykkäässä infrassa 

Tukiasemainfrastruktuurin rakentaminen perustuu lähes poikkeuksetta verkon 

käyttötarpeisiin. Käyttötarpeet, kuten kapasiteetti, peittoalueen koko ja yhteyden 
tasalaatuisuus luovat radioverkkoteknisten ominaisuuksien kautta määritykset 
koko verkon suunnittelulle aina verkkoteknologiasta tukiasemien sijoittamistihey-

teen asti. 

2.3.1  Tiedonsiirtotarpeet tieympäristössä 

Lähtökohtina automaattisen liikenteen käyttötarpeisiin ovat korkea kapasiteetti ja 

matala viive. Useita automaattisen liikenteen käyttötapauksia voidaan käyttää 
myös edellisen sukupolven verkoissa, sillä osassa käyttötapauksista tiedonsiirto-
vaatimukset ovat suhteellisen vaatimattomat sekä lähetettävän tietomäärän että 

viiveen osalta. Verkon rakentamisen ja tarpeiden oletetun kasvun vuoksi tiedon-
siirtotarpeisiin on varauduttava korkeammalla kapasiteetilla, jotta verkkojen toi-
minta ei muodostu esteeksi automaattisen liikenteen kehittymiselle myös tulevai-

suudessa. Korkeammalla kapasiteetilla tarkoitetaan suurempia down- ja upload-
nopeuksia suurelle joukolle automaattisia ajoneuvoja. Korkean tiedonsiirtokapasi-
teetin vaatimus perustuu tiettyihin automaattisen liikenteen tunnistettuihin käyttö-

tapauksiin, kuten etäohjaukseen, jossa reaaliaikaista korkearesoluutioista videoku-
vaa välitetään valvomoon, josta ajoneuvoa voidaan videokuvan välityksellä ohjata. 

Traficomin Liikenne 12 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvässä Viestintäverk-

kojen kustannusselvityksessä tunnistettiin automaattisen liikenteen käyttötapauk-
sia. Yksittäisten käyttötapausten kohdalla tulee tunnistaa, että tietyissä käyttöta-
pauksissa tiedonsiirtotarve on toistuvaa eli yhteyksiä voi olla hetkittäin jopa suuria 

määriä, jolloin pienistäkin tiedonsiirtokapasiteetin tarpeista voi muodostua useam-
man ajoneuvon ohittaessa saman tukiaseman suuriakin kapasiteettitarpeita. Selvi-
tyksessä tunnistettiin myös suurta tiedonsiirtokapasiteettia vaativia käyttötapauk-

sia, kuten HD-karttatiedon välitys ja jakaminen automaattisille ajoneuvoille ja infra-
avusteinen ympäristönseuranta. Näissä käyttötapauksissa verkosta ajoneuvoon ta-
pahtuva tiedonsiirto vaatii suurta kapasiteettia, mutta samoin on myös ajoneu-
vosta verkkoon tapahtuvan liikennöinnin osalta /2/. 

Käyttötapauksia arvioimalla ja oletuksella, jossa tiedonsiirtokapasiteettia tulee si-
joitusehtojen osalta olla mahdollista rakentaa enemmän kuin välttämättä on tar-
peellista, on tässä selvityksessä määritetty arvioiduksi teoreettiseksi lataamisen 

tiedonsiirron kapasiteetiksi 1 Gbps yhtä tukiaseman antennisuuntaa kohden. Ka-
pasiteettimääritys perustuu automaattiliikenteessä tunnistettuihin käyttötapauksiin 
ja siihen, että tätä kapasiteettia käyttävät useat ajoneuvot saman solun alueella. 

Kyseisen tiedonsiirtokapasiteetin toteuttamiseksi on asiantuntijahaastattelujen pe-
rusteella arvioitu 3,5 GHz taajuusalueen olevan vähintään riittävä kattamaan ha-
luttu kapasiteetti, hyödyntäen 5G-verkkosukupolven tekniikkaa. Tiedonsiirtokapa-

siteettia ei voida määrittää tarkasti jokaisessa pisteessä, joten kyseessä on teo-
reettinen arvo, jota käytetään 5G-verkkotekniikalla toteutettujen piensolutukiase-
mien sijoittamistiheyden sekä maston tai pylvään mitoituksen karkeaan tarvearvi-

ointiin. 
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2.3.2  Tiedonsiirtotarpeet rataympäristössä 

Rautatieliikenteessä mobiiliyhteyksiä tarvitaan muun muassa kuljettajien päätelait-
teissa, rautatiealueella toimivien urakoitsijoiden tarvitsemiin palveluihin sekä mat-
kustajien käyttämään tiedonsiirtoon. Mobiiliyhteyksiä voidaan hyödyntää myös lii-

kenteenohjauksen varayhteyksinä. Tiedonsiirtovälineinä on sekä kaupalliset yhtey-
det että rautatieliikenteen henkilöstön käytössä oleva viranomaisverkko VIRVE. 

Rautatieympäristö on haastava mobiiliverkkojen toimivuuden kannalta. Junassa 

matkustaa usein paljon matkustajia harvaan asuttujen seutujen läpi, joiden tarpei-
siin harvaan asutun seudun mobiiliverkkoyhteydet ovat kapasiteetiltaan pieniä. 
Markkinaehtoisesti rakentuvat matkaviestinverkot ovat toistaiseksi rakentuneet 

rautateiden varsille harvaan asutuille alueille tyypillisellä tahdilla pienestä käyttäjä-
määrästä johtuen, ja radankäyttäjien tarpeita ei ole juuri huomioitu. Tukiase-
mainfran rakentaminen on lisäksi haastavaa rautatieympäristössä. Läheisyydessä 

on harvoin sopivaa infrastruktuuria ja kiinteää passiivi-infraa tukiaseman sijoitta-
miselle. Lisäksi junan nopeudesta johtuen tukiasema johon päätelaite on yhtey-
dessä, vaihtuu hyvin usein, mikä aiheuttaa haasteen jatkuvalle ja luotettavalle kor-

kean kapasiteetin verkolle. 5G-verkkotekniikan odotetaan tuovan ratkaisun tuki-
aseman vaihdosta tapahtuvan viiveen minimoimiseksi uusien ominaisuuksien 
avulla. 

Tulevaisuudessa rautatieliikenteeseen odotetaan tulevan runsaasti uusia etäsen-
soreita- ja erilaisia etäohjattavia laitteita, jolloin junien kulkua, säätä, ratainfran 
kuntoa sekä häiriötilanteita voidaan seurata tarkemmin. Erilaiset yleistyvät etäsen-
sorit tarvitsevat toimiakseen luotettavia ja vakaita tietoliikenneyhteyksiä. Osa sen-

soreista voidaan toteuttaa jo nykyisen matkaviestinverkon avulla, mutta erityisesti 
reaaliaikaisia, viiveettömiä yhteyksiä varten tarvitaan 5G-verkon toiminnallisuutta 
tai 4G/5G-privaattiverkkoa. Radan varren nopeat 5G-yhteydet mahdollistavat myös 

sensorien sijoittamisen huomattavasti tiheämmin ja samalla datamäärän kasvatta-
misen. 

Sensorien ja ohjauslaitteiden yleistymisen lisäksi myös konenäkö ja kamerat ovat 

jo osa nykyistä rautatieympäristöä. Niillä voidaan seurata muun muassa rataverkon 
kuntoa ja suunnitella jo ennakkoon tarvittavia toimenpiteitä. Konenäköä on lisäksi 
käytetty rataverkon merkkien ja opasteiden kunnon arviointiin. Konenäköä voidaan 

hyödyntää kuvaamalla tarvittavat kohteet ja siirtämällä ja analysoimalla data jälki-
käteen. Joidenkin konenäköä hyödyntävien valmistajien, kuten esim. ENSCOn rat-
kaisuja, voidaan hyödyntää myös lähes reaaliaikaisessa valvonnassa, jolloin häly-

tykset ilmoittavat poikkeamista lähes heti kun ne havaitaan /3/. Arvioitu konenäön 
tarvitsema tiedonsiirtokapasiteetti on ollut yksittäisten kuvien osalta noin 100–500 
kilotavua. 5 minuutin video tarvitsee puolestaan jo yli 150 megatavun tiedonsiirto-

kapasiteetin ja tunnin video noin 2 gigatavun kapasiteetin. Käyttötapausten mu-
kaan kasvavaan datan määrään perustuen vilkasliikenteisen tieympäristön tavoin 
myös rataympäristö hyötyy korkean kapasiteetin ja pienen viiveen omaavasta mat-

kaviestinverkosta. 

2.3.3  Piensolutukiasemien sijoittaminen rataympäristöön 

Vaikka tietoliikenneyhteyksille on useita sovelluksia rautatieympäristössä, tällä het-

kellä ei ole näköpiirissä, että rataympäristöön tai erityisesti rautatien suoja-alueelle 
markkinaehtoisesti rakennettaisiin piensolutukiasemaverkkoa rautateiden tarpei-
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siin. Asiantuntijahaastattelusta saatujen tietojen mukaan optimaalinen sijainti rau-

tatietä käyttäville junan käyttäjille ja muita rautatien tiedonsiirtotarpeita palvele-
valle tukiasemalle ei olisi radan välittömässä läheisyydessä vaan noin 200 m etäi-
syydellä radasta. Näin signaali saadaan suunnattua paremmin radan suuntaisesti 

ja signaali läpäisee paremmin esim. kaksikerroksisen junan ikkunat. Samoin etuna 
on myös se, että sijoituspaikalla saadaan signaali suunnattua paremmin pidem-
mälle osuudelle, jolloin tukiasemia voi olla harvemmin, kuin jos tukiasemat raken-

nettaisiin rautatiealueelle tai sen välittömään läheisyyteen. 

2.4  Radioverkon suunnittelu 

Kun tiedonsiirto- ja käyttötarpeet vaikuttavat esimerkiksi verkkotekniikan valintaan 

ja tukiasemien tiheyteen, vaikuttavat ne myös käytettäviin mastojen ja pylväiden 
kokoluokkiin. Suuremmat mastot ja pylväät pystytetään usein laajaa peittoaluetta 
palveleville alueille, joissa käyttötarpeet ovat jakaantuneet isolle pinta-alalle. Tie-

tyissä tapauksissa myös tällaiset ratkaisut voivat riittää automaattisen liikenteen 
käyttötarpeiden palveluun, mutta korkeampaa kapasiteettia tavoiteltaessa ja pien-
solutukiasemia käytettäessä nimenomaan liikenteen tietoliikennetarpeisiin, masto-

jen etäisyys tiestä tulee olla kohtuullisen lyhyt ja mastoiksi soveltuu kokoluokaltaan 
pienemmät ja kevytrakenteisemmat ratkaisut. 

2.4.1  Korkean kapasiteetin ratkaisuna 5G 

5G on radioverkkoteknisesti edeltävää sukupolvea edistyksellisempi ratkaisu, jolla 
on esim. korkeampi spektritehokkuus. Korkeamman spektritehokkuuden ansiosta 
samat taajuusalueet saadaan hyödynnettyä paremmin ja samalla taajuuskaistalla 

voidaan siis siirtää suurempia määriä dataa. Tämä on yksi syy, miksi 5G-tukiase-
malaitteet soveltuvat sijoitettavaksi ainakin alustavan peiton rakentamisessa hyvin 
myös nykyisiin olemassa oleviin 4G-tukiasemasijainteihin. 

2.4.2  Taajuusalueille soveltuvat pylväs-/mastoratkaisut 

Mastojen korkeudella on vaikutusta soveltuviin taajuusalueisiin. Mitä korkeampi 
pylväs /masto on, sitä pidempi kantama tukiasemalla on teoriassa, kun tukiaseman 

lähettämä säteilykeila leviää suuremmalle alueelle. Samalla reitin maantieteelliset 
esteet vähenevät, kun keila kulkee pääasiassa esteettömässä ilmatilassa. Masto-
tyyppi ja korkeus valitaankin radioverkkosuunnittelussa käytettävän teknologian, 

taajuusalueen, maaston sekä rakentamisteknisten yksityiskohtien mukaan. Keski-
taajuuksista esim. 3,5 GHz taajuusaluetta hyödyntävä 5G vaatii asennuspaikaltaan 
hieman erityyppistä sijoituspaikkaa kuin matalampaa 800 MHz taajuusalueetta 

hyödyntävä 4G. Tämän työn yhteydessä toteutetuissa haastatteluissa asiantuntija-
arviona oli, että esimerkiksi 3,5 GHz taajuusalueella toteutettu 5G-tukiasema vaatii 
asennettavalta pylväältä tai muulta asennuspaikalta vähintään noin 10 metrin 

asennuskorkeutta. Huomioitava on, että kyse on alimmasta antennista pylväässä, 
jolloin useamman operaattorin hyödyntäessä samaa pylvästä, tarvitaan pylväässä 
ylöspäin enemmän tilaa. 

2.4.3  Sijoittamistiheys 

Radiotekninen suunnittelu määrittää tukiasemien tiheyden ja tarkemmat sijainnit. 
Erilaiset tekniikat käyttäytyvät radioteknisesti eri tavoin. Esimerkiksi 5G-teknolo-
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gian käyttöön allokoitujen keskitaajuuksien lyhyempi kantama ja heikompi lä-

päisykyky asettavat erilaisia haasteita suunnittelulle kuin esimerkiksi 4G:n allo-
koidut matalat taajuusalueet, joiden kantama ja läpäisykyky ovat paremmat. Toi-
saalta 5G mahdollistaa alhaiset viiveet ja 4G:tä selvästi suuremman kapasiteetin. 

5G-tukiasemien sijoitustiheys tuleekin olemaan selvästi tiheämpi erityisesti korkeita 
taajuuksia eli millimetriaaltoja hyödyntävän verkon tapauksessa. Tarpeet ja käyt-
tötarkoitus määrittävät lopulta myös tukiasemien sijoitustiheyden. 
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3 Piensolutukiasemat 

3.1  Piensolutukiasemien määrittely 

EU:n komission laatimalla täytäntöönpanoasetuksella 2020/1070 vahvistetaan di-

rektiivin (EU) 2018/1972 57 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen 
pienalueen langattomien liityntäpisteiden fyysiset ja tekniset ominaisuudet /4/.  

Komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan (EU 2020/911) pienalueen langaton 

liityntäpiste koostuu eri osista, kuten signaalinkäsittely-yksiköstä, antennijärjestel-
mästä, kaapeliliitännöistä ja kotelosta /5/. Hallituksen esityksen (HE 98/2020 vp) 
mukaan tukiasemaan liittyvän laitteen ja kaapelin määritelmään sisältyy myös vir-

ransyöttöön tarvittavat laitteet /6/. Pienalueen langattomien liityntäpisteiden on 
direktiivin (EU 2018/1972) mukaisesti oltava matalatehoisia laitteita, jolloin ase-
tusta sovelletaan asennusluokkiin E0 (muutamia milliwatteja), E2 (2 wattia) ja E10 

(10 wattia). Pienalueen langaton liityntäpiste voi myös palvella kahta tai useampaa 
taajuuksien käyttäjää /7/. 

3.1.1  Fyysiset ominaisuudet 

Matkaviestinverkkoja toteutetaan erilaisten tukiasemalaitteiden avulla. Tukiasema-
laitteistojen välillä voi olla eroja esimerkiksi fyysisessä koossa ja painossa, riippuen 
verkkotekniikasta ja käytettävästä taajuusalueesta. Antennityypin valinnalla voi-

daan vaikuttaa verkon palvelukykyyn, esimerkiksi palveltaviin käyttäjämääriin, ka-
pasiteettiin tai säteilykuvioon. Antennin fyysiseen kokoon vaikuttaa myös käytet-
tävä taajuusalue, sillä korkeammalla taajuusalueella aallonpituus lyhenee ja anten-

nin fyysistä kokoa voidaan pienentää. Antennin lisäksi oleellinen osa tukiasemalait-
teistoa on radio, joka voidaan asentaa antennien läheisyyteen maston tai pylvään 
huipulle, maston juurelle rakennettuun tilaan tai integroituna antenniin. Viimeisenä 

mainittu integroitu antenniratkaisu on hyvin yleinen 5G-tukiasemien toteuttami-
sessa. Yhdistetyt radio- ja antenniratkaisut saadaan suunniteltua kompaktimmaksi, 
mutta ne painavat enemmän. Tukiasemalaitteiden massoilla voi olla taas suuri 

merkitys, kun puhutaan useiden eri operaattoreiden verkkoratkaisuista samassa 
pylväässä tai mastossa. Laitteiston massalla ja tuulipinta-alalla on merkitystä eri-
tyisesti asennettaessa tukiasemalaitteita kevyempiin rakenteisiin, kuten valaisin-
pylväsiin tai viitoitusportaaleihin. Eri verkkotekniikoilla käytettävät taajuusalueet 

taas määräytyvät Traficomin taajuusallokoinnin mukaan.  Yleisesti voidaan todeta, 
että mitä suuremman alueen kattavaa verkkoa rakennetaan, sitä matalampaa taa-
juusaluetta hyödynnetään ja sitä suurempi esimerkiksi itse antenni on fyysisesti. 

Radioverkkotekniset ratkaisut valitaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti ja valintoi-
hin vaikuttavat monet tekijät, joten yksiselitteistä valmismallia ei voida suoraan 
määrittää. 

Vanhempien sukupolvien 3G- ja 4G-antennit voivat vaatia mastosta tai pylväästä 
asennustilaa jopa 1,5–2 m ja niiden paino voi olla jopa 40–50 kg. Kyseiset antennit 
soveltuvat parhaiten isojen käyttäjämäärien kohteisiin, ja toimivat matalilla taa-

juuksilla toteuttaen laajaa peittoaluetta tukiasemaa kohden. Nämä ratkaisut eivät 
pääsääntöisesti fyysisten mittojensa ja ominaisuuksiensa vuoksi sovellu piensolu-
tukiasemakäyttöön. Nykyratkaisut, esimerkiksi keskitaajuuksien 5G-antennit, jotka 

soveltuvat myös pylväsasennuksiin esimerkiksi kaupunkiympäristöihin, ovat huo-
mattavasti tätä pienempiä ja soveltuvat käytettäviksi myös piensolutukiasemissa. 



Väyläviraston julkaisuja 17/2022 18 
 

 

Selvityksessä arvioituihin automaattisen liikenteen tarpeisiin soveltuisi teleoperaat-

torille pidetyn haastattelun mukaan parhaiten kevyemmän rakenteen omaava, 
melko uusi antenniratkaisu, jossa radioyksikkö ja antenni ovat koteloituna yhteen. 
Ratkaisussa hyödynnettäisiin keskitaajuuksia, esim. 3,5 GHz taajuusaluetta. Ra-

dion ja antennin kotelointi kaikkine osineen on noin kannettavan tietokoneen ko-
koinen ja painaa alle 20 kg. Antennien ja radioiden fyysisiä mittoja ja painoa arvi-
oitaessa on tärkeä huomioida, että yksi antenni palvelee vain yhtä antennisuuntaa 

ja useimmissa ratkaisuissa yksi tukiasema toteutetaan kolmen tai neljän antenni-
suunnan ratkaisulla tarpeista riippuen. Mikäli mastoon tai pylvääseen sijoitetaan 
tämän lisäksi esimerkiksi kolmen operaattorin laitteisto, tulee tilantarvetta ja kuor-

mitusta laskiessa huomioida kaikkien operaattoreiden laitteet. 

Kuitenkin standardit ja esimerkiksi EU:n komission laatima täytäntöönpanoasetus 
2020/1070 määrittelee standardimitat tukiasemalaitteistolle. Tämän vuoksi eri val-

mistajilta ja laitetoimittajilta saatavat ratkaisut ovat kokoluokaltaan ja tekniikaltaan 
hyvin toisiaan vastaavia. Samalla kun standardit määrittävät tukiasemalaitteiston 
fyysiset ja tekniset ominaisuudet, antennit ja radiot kehittyvät jatkuvasti, jolloin 

lainsäädäntöäkin voidaan joutua muuttamaan lähitulevaisuudessa. Ala on myös jo 
tällä hetkellä suhteellisen kilpailtu. 

3.1.2  Sähköntarve 

Tukiasemien sähköntarve ja tehonkulutus määräytyvät käytettävän laitteiston mu-
kaan. Laitteistovalinta taas perustuu verkon käyttötarpeisiin. Puhuttaessa pienso-
lutukiasemista, jotka täyttävät EU:n komission laatiman täytäntöönpanoasetuksen, 
ovat piensolutukiasemien antennit ja radioyksiköt kokoluokaltaan suhteellisen pie-

nikokoisia ja sähköntarve maltillinen verrattuna esim. suurempaa peittoaluetta pal-
veleviin tukiasemaratkaisuihin. 

Esimerkiksi yksittäisen 3,5 GHz taajuusalueelle soveltuvan radioyksikön maksimi 

kokonaiskulutus integroidun 4T4R-antennin kanssa on 350 W. Tyypillinen jatkuva 
kulutus on kuitenkin tätä noin 10–20 % pienempi. Useamman operaattorin laitteis-
tot sisältävän tukiaseman kokonaiskulutusta voidaan arvioida kertomalla tehonku-

lutus antennisuuntien määrällä sekä operaattorien määrällä. Tukiasema, jossa on 
kaksi tiehen kohdistettua antennisuuntaa ja kolme operaattoria vastaavilla lait-
teilla, kuluttaisi maksimissaan 2 100 W kyseisillä yksiköillä. Vastaava kolmen an-

tennisuunnan ratkaisu taas kuluttaisi noin 3 150 W. Sähköntarve riippuu myös sää-
detyistä lähetystehoista, sillä radioyksiköiden lähetystehoa voidaan säätää sovel-
tumaan käyttötarkoitukseen ja kohteeseen. Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia 

Baseband-yksiköitä (BBU) tai tukiasemalla mahdollisesti tarvittavien lämmitys- tai 
jäähdytyslaitteistojen kulutusta. 

Piensolutukiasemien tehontarvetta voidaan verrata tievalaistuksen tehontarpee-

seen. Ennen vuotta 2015 rakennettujen tievalaistuksen valaisimissa käytetään 
suurpainenatriumlamppuja, joiden tehontarve on 150–400 W valaisinta kohden 
tien leveydestä riippuen. Valaisimia vaihdetaan lähivuosikymmenien aikana lediva-

laisimiksi, joiden tehontarve on yleensä 40–60 % pienempi. Valaisimille syötetään 
normaalisti sähköä vain pimeänä aikana. Ledivalaisimia käytettäessä on kuitenkin 
mahdollista siirtyä valaisinkohtaiseen ohjaukseen, jolloin sähköä syötetään jatku-

vasti, mutta ohjaus sammuttaa valon valoisana aikana. Valaisinkohtainen ohjaus 
on kalliimpaa kuin normaalisti käytetty keskuskohtainen ohjaus. 
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Nykyisen tulkinnan mukaan tienpitäjä ei saa myydä sähköä ulkopuoliselle, koska 

energiamarkkinalain mukaan se on paikallisen jakeluverkkotoimijan yksinoikeus. 
Tienpitäjä ei saa periä tiealueelle sijoittamisesta vuokraa, jonka osaksi sähkön voisi 
liittää. 

Maanteiden valaisinpylväiden soveltuvuutta antennipaikaksi on käsitelty kohdassa 
4.3. Vilkasliikenteisten teiden valaisinpylväät ovat tien reunassa yleensä metallisia 
ja törmäysturvallisia. Muilla teillä ilmajohdolla varustettu puupylväs on yleisin rat-

kaisu. Vilkasliikenteisillä teillä karkeasti joka 800:nteen pylvääseen törmätään vuo-
sittain. Ilmajohdollinen pylväs voi jäädä roikkumaan ilmajohdosta, kun auto kat-
kaisee pylvään alapäästä ja jatkaa matkaa. Muut taipuvat auton alle tai auto menee 

jalustasta irronneen pylvään ali ennen pylvään putoamista maahan. Antennin si-
joittaminen auton alle taipuvaan pylvääseen voi estää turvallisen toiminnan. 

3.1.3  Tukiasematyypit ja solut  

Tukiasematyyppejä on erilaisia, jotka valikoituvat erilaisille alueille radioverkko-
suunnittelun mukaan. Harvaan asutuilla alueilla tukiasemat tullaan jatkossakin si-
joittamaan mastoihin. Laajoja alueita palvelevat tukiasemat ovat yleensä tyypiltään 

makrosolutukiasemia. Makrosolutukiasemia ei luonnollisesti määrittelyssä lasketa 
työssä käsiteltäviin piensolutukiasemiin, mutta kyseinen tukiasemainfra voi har-
vasta sijoitustiheydestä huolimatta soveltua osittain myös piensolutukiasemien 

hyödyntämiseen. Piensolutukiasemiin voidaan luokitella kantaman mukaan mikro-
solut, pikosolut ja femtosolut. Mikrosolutukiasemia käytetään tiiviimmin asutetuilla 
alueilla ja kaupunkiympäristöissä ja niitä asennetaan esimerkiksi rakennusten ka-
toille ja seinille. Niiden toimintasäde on noin 100 – 1 000 metriä. Pikosolutukiase-

mia asennetaan tiiviille kaupunkialueille, esimerkiksi kaupunkien ydinkeskustoihin, 
tai rakennusten sisätiloihin. Pikosoluilla parannetaan kuuluvuutta paikallisilla kat-
vealueilla tai rakennusten sisätiloissa. Pikosolutukiasemien sijoituspaikat ovat ylei-

simmin ulkotiloissa seinillä tai katoilla ja sisätiloissa sisäkatoissa. Femtosoluja käy-
tetään yleensä vahvistamaan paikallisverkkoja sisätiloissa. Niillä voidaan parantaa 
sisätilakuuluvuuksia esimerkiksi halleissa tai toimistoissa. 

Harvaan asuttujen alueiden läpi kulkeviin rata- ja tieympäristöihin sijoitettavat tu-
kiasemat tulisivat tulevaisuudessa todennäköisimmin palvelemaan suurempia alu-
eita. Toisaalta suurempia alueita palvelevia makrotukiasemia perustettaessa huo-

mioidaan radioverkkotekninen toteutus, keilan muoto ja kattavuus. Tukiasema si-
joitetaan tällöin ennemmin hieman etäämmälle tie- tai rataympäristöistä katvealu-
eiden minimoimiseksi. Tällä hetkellä todennäköisimpänä markkinaehtoisesti raken-

tuvan matkaviestinverkon toteutusmallina pidetään tilannetta, jossa tie- ja rataym-
päristöihin kohdistuu piensolutukiasemien peittoaluetta pääasiassa tiheimmin asu-
tettujen alueiden välittömässä läheisyydessä olevilla alueilla, koska verkkoa raken-

netaan tavallista mobiilikäyttöä ajatellen. 

3.2  Mastojen ja pylväiden tekniset ominaisuudet 

Yleisimmin piensolutukiasemia sijoitellaan erilaisiin mastoihin sekä rakennusten ka-
toille asennettuihin tukirakennelmiin. Vuoden 2020 lopussa voimaan tulleen uuden 
SVPL:n (sähköisen viestinnän palvelulain) pykälän 229 § mukaan muita mahdollisia 
sijoituspaikkoja piensolutukiasemille ovat muun muassa valaisinpylväät, erilaiset 

älypylväät sekä taitorakenteet, kuten sillat, tunnelit ja opasterakennelmat.  
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Mastotyyppejä on monenlaisia niiden valmistajasta riippuen. Ne voidaan lukea kar-

keasti kahteen eri päätyyppiin, harustettuihin mastoihin, eli vaijerilla tuettuihin ja 
vapaasti seisoviin mastoihin. Toisaalta erilaisille tekniikoille ja tukiasemille on saa-
tavilla omanlaisia mastoja sähköntarpeen ja tekniikan (esim. 4G, 5G) mukaan. Li-

säksi tukiaseman paino, antennikoko ja tuulikuorma vaikuttavat pylvään tai maston 
teknisiin vaatimuksiin. Yhteiskäyttöisen maston tulee myös kestää enemmän yh-
teispainoa ja tuulikuormaa, sillä sen tulee lähtökohtaisesti mahdollistaa useamman 

teleoperaattorin laitteistojen sijoitus pylvääseen. 

Tällä hetkellä tieliikenteen tarpeisiin suunnitellut mastot ja pylväät ovat tiheän 
maankäytön alueella selvästi pienempiä kuin harvaan asutuilla alueilla. Käytän-

nössä korkeimman taajuuden 5G alueet tulevat sijoittumaan kaupunkien keskus-
tojen liikenneportaaleihin, esimerkiksi risteysalueille pien-/älypylväisiin. Pienimmät 
markkinoilta löytyvät pylväät ovat noin 8-metrisiä.  

Harvemmin asutuilla alueilla tieliikennettä palvelevat tukiasemamastot ovat sel-
västi tätä suurempia. Ne rakennetaan usein harusten kanssa, jotka tukevat kor-
keaa mastoa. Harukset vaativat tilaa, joten suuremmat tukiasemat vaativat perus-

tuksilleen runsaasti tilaa. Haruksilla tuetut korkeat mastot ovat korkeudeltaan noin 
80 metriä ja siitä ylöspäin. Markkinoilta löytyy myös välimallin ratkaisuiksi erilaisia 
putkimastoja sekä hieman korkeampia ristikkomastoja, joita sijoitellaan kaupun-
kiympäristöihin sekä harvempaan asutuille alueille. Ne ovat itsestään seisovia, eli 

eivät tarvitse haruksia ja niiden vaatimaa laajaa tilaa perustuksille. 

3.3  Passiivi-infra sekä muu infra 

Mastot ja tukiasemalaitteet vaativat toimiakseen muuta infraa, kuten valokuitua 
sekä oman sähköliittymän. Erityisesti rakennettaessa haja-asutusalueille lähin kui-
tuyhteys tai sähköliittymä voi sijaita kaukana suunnitellusta mastopaikasta. Tällöin 

myös tukiaseman sijoittamisen kustannukset nousevat, kun tukiasemaa varten 
joudutaan rakentamaan puuttuva passiivi-infra tai kulkuyhteys mastolle. Kaupun-
kialueilla tilanne on usein toinen, olemassa olevia sähkö-, tie- sekä kuituyhteyksiä 

on hyvin saatavilla ja rakentaminen on täten halvempaa. 

Usein mastoratkaisut voivat tarvita maston lisäksi myös muulle laitteistolle sopivan 
laitetilan. Antenniyksiköt ja radiot kiinnitetään yleensä mastoon, mutta usein siir-

toyhteyslaitteistot sijoitetaan maston viereen asennettavan koppiin tai lähistöllä 
olevaan laitetilaan. Koppiin asennetaan maston laitteiston tarvitsema akusto, va-
ravirtalaitteisto ja muu tukiaseman tarvitsema laitteisto. Tila voi toimia samalla 

valokuituverkon liityntäpisteenä, johon kaapelit päätetään ja jossa voidaan tehdä 
ristikytkentöjä. Kopin laitteisto voi myös toisinaan tarvita omaa jäähdytysjärjestel-
mää, joka tulee lukea myös perustamiskustannuksiin. 

Usein verkkolaitteisto joudutaan sähkönsyötön osalta myös varmentamaan sähkö-
katkon varalta. Varmentamista ei kuitenkaan tarvitse tehdä kaikissa tapauksissa. 
Esimerkiksi sähkökatkoja varten tukiasemalaitteistoon asennetaan akusto ja UPS-
järjestelmä. Verkon toimivuuden varmistamisella pyritään takaamaan, että poik-

keustilanteessa yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeiset mobiiliverkot pysyvät 
toiminnassa. 
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Operaattorihaastattelun mukaan on kuitenkin huomioitavaa, että esimerkiksi alu-

eilla, joille 5G verkko on puhtaasti kapasiteetin lisäystä ja rakentuu olemassa ole-
van varmennetun 4G verkon päälle, 5G verkko ei tarvitse omaa varmennustaan. 
Tällöin 5G verkon rakennuskustannukset pienenevät pienentyneiden materiaali-

kustannusten ansiosta. 

3.3.1  Kiinteä valokuituverkko 

Oli kyseessä 4G- tai 5G-verkkotekniikka, tarvitsevat tukiasemat valokuitua toimi-

akseen tehokkaasti. Valokuituverkkoa on rakennettu melko kattavasti HMV-ope-
raattoreiden toimesta myös maanteiden lähistölle. Usein pitkillä yhteysväleillä va-
lokuitukaapeloinnit ovat dedikoitu tiettyihin käyttötarkoituksiin, kuten operaattorin 

kaupungin välisiin runkoyhteyksiin, mutta osittain myös alue- ja liityntäverkkojen 
käyttötarkoituksiin. 

Korkean kapasiteetin langattoman verkon osalta on tärkeää huomioida, että vaikka 

5G-tukiasemia voidaan toteuttaa myös linkkiratkaisuilla, ovat kuitukaapelilla tehdyt 
ratkaisut tehokkaampia. Laitetoimittajan haastattelun mukaan tietynlaiset ratkai-
sut, kuten MaMIMO-antenneja hyödyntävät ratkaisut vaativat toimiakseen kuitu-

kaapeloinnin, eikä niitä voida toteuttaa esim. linkkiratkaisuilla. 

Kiinteä verkko muodostuu osaltaan myös muusta passiivi-infrasta, jonka sijoitta-
mistarpeet on tärkeää huomioida. Kiinteässä valokuituverkossa verkon haaroitta-

miseen ja liityntäpisteinä käytetään esim. jakokaappeja ja kaapelikaivoja. Käytän-
nöllisyyden kannalta jakokaapit ovat selkeästi kaapelikaivoja helppokäyttöisempiä, 
esimerkiksi verkon haaroittamisen vaadittavan työn tekemisen kannalta. 

Kiinteän verkon osalta on tärkeä huomioida myös langattoman verkon aiheuttamia 

tulevia tarpeita. Esimerkiksi tuleva 26 GHz 5G-verkko tulee olemaan kantamaltaan 
vaatimatonta verkkoa, verrattuna esimerkiksi 3,5 GHz taajuusalueella toteutettuun 
verkkoon. Tämän vuoksi verkon liityntäpisteitä tulisi olla hyvin tiheässä, jos halu-

taan rakentaa kattavaa korkeataajuuksista verkkoa. 26 GHz 5G-verkkoa ei kuiten-
kaan odoteta tarvittavan automaattiliikenteen osalta kuin erittäin vilkasliikentei-
sissä liikenteen solmupisteissä ja kaupunkien kokoojakaduilla.  

3.3.2  Tiealueella olevien taitorakenteiden hyödyntäminen 

Tiealueilla sijaitsee monia taitorakenteita, kuten siltoja ja tunneleita. Niiden sovel-
tuvuuteen piensolutukiaseman sijoituspaikkana voidaan soveltaa tapauskohtaista 

harkintaa. Taitorakenteet voivat olla haastavia työskentelyalueita esimerkiksi rajal-
lisen tilan tai passiivi-infran sijoittamisen kannalta tärkeiden rakenteiden puuttu-
misen vuoksi. Lisäksi radioverkkosuunnittelun näkökulmasta esimerkiksi pitkät 

usean sadan metrin mittaiset tunnelit ovat usein katvealueita, jotka vaativat omaa 
verkkosuunnittelua ja paikallisia tukiasemia vahvistamaan tunnelin signaalia. Toi-
saalta alueilla työskentely esimerkiksi päiväsaikaan, jolloin liikennettä on runsaasti, 

voi olla erittäin vaikeaa, ellei peräti mahdotonta. Vilkasliikenteisimmillä taitoraken-
nealueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota työn aikataulutukseen. Työskentely 
tunneleissa tai silloilla esimerkiksi öisin voi vähentää työn aiheuttamaa haittaa lii-

kenteelle merkittävästi sekä parantaa työntekijöiden työturvallisuutta. 
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4 Sijoittamisen ehdot moottoritie- ja 
kehätieympäristössä 

4.1  Luvat ja ehdot 

Työskentely tiealueella edellyttää LjMTL 42 §:n mukaisen luvan työskennellä tie-
alueella. Pirkanmaan ELY-keskus harkitsee tapauskohtaisesti hakemuksen perus-

teella, voidaanko lupa myöntää. Lainkohdan mukaan lupaa ei voi myöntää, jos siitä 
aiheutuisi vaaraa liikenteelle. 

Johtojen ja muiden rakennelmien sijoittaminen edellyttää LjMTL 42 §:n mukaisen 

sijoitusluvan. Pirkanmaan ELY-keskus harkitsee tapauskohtaisesti hakemuksen pe-
rusteella, voidaanko lupa myöntää. Sijoittamisedellytyksiä harkittaessa on otettava 
huomioon Liikenneviraston määräyksessä johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta 

maantien tiealueelle asetetut vaatimukset ja Väyläviraston ohjeet (mm. Sähkö- ja 
telejohdot ja maantiet). Lupa tulee myöntää yhteiskunnan tai tieliikenteen kannalta 
välttämättömien viestintä-, sähkö-, vesihuolto- ym. verkostojen sijoittamiseen, jos 

rakenteet eivät aiheuta vaaraa liikenteelle eikä vähäistä suurempaa haittaa tienpi-
dolle. Jos vaara tai vähäistä suurempi haitta ilmenee vasta vuosien kuluttua myö-
hemmin, johdon tai rakenteen omistajan on siirrettävä johto tai rakenne kustan-
nuksellaan. 

Moottoritien tai muun vilkasliikenteisen tien viestintätarpeiden kannalta tarvittavat 
mastot ja johdot voidaan useimmiten LjMTL 42 §:n estämättä toteuttaa rinnak-
kaistien tai risteävän tien kautta, vaikka ne olisi tarpeen sijoittaa moottoritien tai 

muun vilkasliikenteisen tien läheisyyteen tai tiealueelle. Muilla vilkasliikenteisillä 
teillä tarkoitetaan esimerkiksi moottoriliikenneteitä, kehäteitä ja kaupunkien si-
sääntuloteitä. Tarvittavat valokuitukaapelit ovat yleensä jo valmiiksi rinnakkaistien 

tai risteävän tien varrella ja mahdolliset täydentävät sähkö- ja valokuitukaapeli voi-
daan yleensä sijoittaa sieltä käsin moottoritien tai muun vilkasliikenteisen tien tie-
alueelle.  

Muuta kuin tiealuetta tarvitaan lähinnä silloin, kun mastoille ei löydy paikkaa vil-
kasliikenteisen tien tiealueelta ja rinnakkainen tai risteävä tie on kaukana, mutta 
mastot on tarpeen sijoittaa lähelle moottoritietä tai muuta vilkasliikenteistä tietä. 

Maantien suoja-alue ulottuu maantien tiealueen ulkopuolelle. Sijoittaminen maan-
tien suoja-alueelle vaatii LjMTL 47 §:n mukaisen poikkeamispäätöksen ja tätä var-
ten paikallisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueelta pyydetään lausunto siitä, 

rajoittaako maantien suoja-alue rakenteiden sijoittamista. 

4.2  Sijoituspaikka 

Jos masto sijoitetaan moottoritien tai muun tien tiealueelle on varmistettava, että 

masto ei aiheuta vaaraa tieltä suistuvassa autossa olijoille. Vähimmäisetäisyys tien 
reunasta on määritelty Väyläviraston ohjeessa Tien poikkileikkauksen suunnittelu, 
jos ei käytetä kaidetta. Törmäysten vähentämiseksi masto kannattaa sijoittaa sel-

västi vähimmäisetäisyyttä kauemmas mielellään tietä selvästi ylemmäs.  
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Yleensä on helppo löytää tällainen sijoituspaikka tiealueelta. Jos mastoon törmää-

minen estetään kaiteella, maston omistaja vastaa kaiteen asennuskustannuksista. 
Kaiteen pituuden on oltava Väyläviraston ohjeen Tiekaiteiden suunnittelu mukai-
nen. 

Väyläviraston julkaisussa 5G-piensolutukiasemien tarve ja sijoittamisen ehdot vil-
kasliikenteisen tien tai radan läheisyydessä on selvitetty alustavasti valtatie 3:n ja 
maantie 130:n välissä Hyvinkään ja Tervakosken välisellä osuudella olevia sekä 

Espoossa erään Kehä I:n osuuden varrella olevia mastolle sopivia sijaintipaikkoja, 
jos mastojen on tarkoitus palvella autojen 5G-tietoliikennettä pistekohtaisesti tai 
pidemmällä osuudella. 

4.3  Sijoittaminen tien rakenteisiin tai varusteisiin 

5G-piensoluasemien sijoittaminen siltaan, meluseinään, viitoitusportaaliin tai vas-
taavaan arvioidaan tapauskohtaisesti. Nämä rakenteet eivät ole yleensä törmäys-

turvallisia.  

Sen sijaan tien valaisinpylväät ja opastusmerkkien pylväät ovat yleensä törmäys-
turvallisia. Metallipylväs taipuu yleensä törmäyksessä auton alle ennen mahdollista 

irtoamista tyvestä, minkä vuoksi antenniasennukset voivat estää pylvään turvalli-
sen toiminnan.  

Jos puupylväs murtuu tyvestä tai taipumaton metallipylväs irtoaa jalustasta auton 

törmätessä, pylvääseen voidaan sijoittaa enintään 30 kg paketti laitteita, jos pyl-
vään momenttikapasiteetti riittää antennien oman massan ja lisätuulipinnan ai-
heuttamalle lisäkuormalla. Ylimääräistä momenttikapasiteettia voi olla, kun ilma-

johdon johtokulma on mitoituskulmaa pienempi ja pylväs ei ole kovin vanha. 

Puupylväissä käytetään yleensä ilmajohtoa. Yli 20 vuoden ikäiseen puupylvääseen 
ei kannata kiinnittää antenneja. Valaisinpylväisiin törmätään melko usein, jolloin 

valaisinpylväisiin kiinnitetyt laitteet vaurioituvat usein pahoin. Laitteet eivät saa 
myöskään lentää tienkäyttäjiä päin törmäyksessä. 
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5 Sijoittamisen ehdot rautatieympäristössä 

5.1  Luvat ja ehdot 

Väyläviraston hallinnassa olevalle kiinteistölle, rakennukseen tai rakennelmaan si-

joittamista koskevat ehdot ovat /9/: 

• Rautatiealueelle tai sillä sijaitsevaan rakennukseen tai rakennelmaan sijoi-
tettava tukiasema tai sen käyttö ei saa aiheuttaa vaaraa liikenteelle eikä 
merkittävää haittaa radanpidolle. 

• Rautatiealueelle sijoitettu tukiasema tulee siirtää tai poistaa, jos sen käyt-
tämisestä aiheutuu ennakoimatonta vaaraa liikenteelle tai merkittävää 
haittaa radanpidolle. 

• Tukiaseman sijoittaminen rautatiealueelle tai sillä sijaitsevaan rakennuk-
seen tai rakennelmaan on mahdollista vain, jos sitä ei voida muutoin jär-
jestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. 

• Rautatiealueelle sijoitettavista tukiasemasta ja sijoittamis- sekä kunnossa-
pitotyöstä tulee sopia Väyläviraston kanssa (ks. yllä). 

• Rautatiealueelle sijoitettavan tukiaseman sijoittamisessa sekä siihen liitty-
vässä työssä on noudatettava Väyläviraston ohjeita (ks. yllä). 

• Tukiaseman sijoittamispaikasta ja tukiasemien määrästä päättää Väylävi-
rasto. 

• Tukiasema on ensisijaisesti sijoitettava sellaiseen paikkaan, rakennukseen 
tai rakennelmaan, johon voidaan sopia sijoitettavaksi usean tukiasematoi-
mijan tukiasemia. 

• Tukiaseman paikkaan on pystyttävä kulkemaan haittaamatta rautatielii-
kennettä tai radanpitoa. 

• Tukiaseman paikkaan on pystyttävä järjestämään sähkönsyöttö ja mah-
dollinen langallinen tietoliikenneyhteys. 

• Tukiasemaa tai siihen liittyviä rakenteita, varusteita tai kaapeleita ei saa 
sijoittaa ratasähköpylväisiin tai -portaaleihin eikä rautatien turvalaitteisiin 
tai turvalaitetiloihin. 

• Tukiasema tai siihen liittyvät rakenteet, varusteet tai kaapelit taikka asen-
nus- ja huoltotöissä vaadittava tila eivät saa ulottua rautatien aukean tilan 
ulottumaa (ATU) eivätkä ratatyön suojaulottumaan (RSU). 

• Tukiaseman sijoittamisesta ja käytöstä aiheutuvista kustannuksista vastaa 
tukiaseman omistaja ja operaattori. 

• Tukiaseman poistamisesta ja asennuspaikan ennallistamisesta vastaa kus-
tannuksellaan tukiaseman omistaja ja operaattori. 

• Tukiaseman, sen käytön ja kunnossapidon aiheuttamista mahdollisista va-
hingoista vastaa tukiaseman omistaja ja operaattori. 

• Tukiasemaoperaattorin tulee antaa selvitys laitteiden omistuksesta ja hal-
linnasta. 

• Tukiasemaoperaattorin tulee pyydettäessä kertoa käytetyn tukiasematek-
nologian toimittajan olennaiset tiedot sekä käytettävän teknologian turval-
lisuusominaisuudet. 

• Tukiasemaoperaattorin kanssa laaditaan tarvittaessa turvallisuussopimus. 
Turvallisuussopimus laaditaan aina, jos operaattorin tai sen lukuun toi-
miva henkilöstö saa itsenäisen liikkumisoikeuden rakennusten tiloihin. 

• Rakennuksiin liikkumisoikeuden saavalta henkilöstöltä vaaditaan vaitiolo-
sitoumus. 
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• Tukiasemaoperaattorin tulee etukäteen hyväksyttää Väylävirastolla asen-
tajat ja huoltohenkilöstö, jos operaattorin tai sen lukuun toimiva henki-
löstö saa itsenäisen liikkumisoikeuden rakennusten tiloihin. Hyväksyntä-

menettely voi pitää sisällään henkilöturvallisuusselvitykset, mikäli turvalli-
suusselvityslain edellytykset täyttyvät. 

• Asennussuunnitelmat ja asennettavat järjestelmät tulee etukäteen hyväk-
syttää Väylävirastolla. 

• Asennuksesta on laadittava vastaanottotarkastuspöytäkirja, joka toimite-
taan Väylävirastolle. 

• Väylävirastolla tulee olla auditointimahdollisuus tukiasemaan, operaattorin 
toimintaan ja tukiasemassa käytettävään teknologiaan. 

• Rakennuksiin ja rakennelmiin sijoitettujen tukiasemien huoltokäyntien jär-
jestelyt on hyväksytettävä Väylävirastolla, joka asettaa tarvittavat turvalli-

suusmenettelyt. 
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6 Karttamallinnus 
piensolutukiasemalaitteiden ja mastojen 
sijoittamisesta 

6.1  Karttamallinnus 

Karttamallinnuksella on tarkoitus kuvata konkreettisesti, millaisille alueille pienso-

lutukiasemalaitteita voitaisiin tiealueiden läheisyyteen sijoittaa. Tämän osion on 
tarkoitus tukea aikaisemmin esitettyjen ehtojen tulkintaa ja selkeyttää esimerkin-
omaisesti, miten piensolutukiasemalaitteet voisivat esimerkkialueilla tien läheisyy-

teen sijoittua. Esimerkkialueiksi valikoitiin osat Kehä I:ltä sekä valtatie 3:lta. 

Sopivimmat paikat tiealueen ulkopuolelta korostettuna kartalla sinisellä soikiolla. 
Sopivien paikkojen etsinnässä on huomioitu läheisyydessä olevat maantiet ja pie-

netkin yksityistiet. Lisäksi sopivien paikkojen etsinnässä hyödynnettiin työn yhtey-
dessä hankitusta korkeusdatasta tuotettua korkeusaineistoa. Tarkemmat karttaku-
vat toimitetaan tämän työn mukana paikkatietoaineistona sekä jpg-tulosteina, 

josta karttakuvien tulkinta onnistuu aluekohtaisesti helpommin. 

6.2  Soveltuvat sijoituspaikat 

6.2.1  Tiealueella 

Karttatarkastelussa suoritettiin potentiaalisten sijoituspaikkojen etsintä vilkasliiken-
teisen tien läheisyydessä sekä tiealueilla. Sijoituspaikat perustuvat annettuihin pa-

rametreihin ja reunaehtoihin. Visualisoinnin jälkeen soveltuvat sijainnit on määri-
tetty konsultin sekä tilaajan näkemyksen mukaan. Esimerkiksi maanomistukseen 
liittyviä asioita tai hinnoittelun vaikutusta sijoitteluun ei ole huomioitu. Karttatyötä 

voidaan pitää annettujen parametrien mukaisesti toteutettuna esimerkkinä mah-
dollisesta piensolutukiasemien sijoittamisesta. Lopullisessa sijoituspaikan valin-
nassa tulisi suorittaa kohdekohtainen radioverkkosuunnittelu määrittäen esim. op-
timaalinen sijainti käyttötarkoituksen ja katettavan peittoalueen suhteen sekä so-

vittaen tukiasemainfra olemassa olevan infran kannalta kustannustehokkaaseen 
paikkaan huomioiden esim. huoltotiet sekä kiinteän verkon saatavuus.  

Soveltuviin sijoituspaikkoihin vaikuttavat parametrit kuvaillaan kuvien yhteydessä 

tapauskohtaisesti. Kartoissa on nostettu alueita esiin isolla kirjaimella, jonka selite 
avataan tarkemmin kuvan oheen sijoitettavassa tekstissä. Kirjainten sijainneissa 
voisi olla oletusarvoisesti soveltuvia sijoituspaikkoja. Soveltuvia sijoituspaikkoja 

löytyi harjoitteessa tasaisesti molemmilta tarkastelualueilta. Tässä työssä tunnis-
tetut sijoituspaikat luovat suhteellisen yhtenäisen sijoituspisteverkon, jota voidaan 
pitää yhtenä esimerkkinä mahdollisesti myöhemmin toteutuvasta piensolutukiase-

maverkosta. 

6.2.2  Tiealueen ympäristössä 

Karttoihin on nostettu tiealueen läheisyydestä löytyviä soveltuvia sijoituspaikkoja, 

jotka on korostettu sinisellä ympyrällä tai soikiolla. Alueitten sijoittelussa on huo-
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mioitu korkeusaineisto siten, että tukiasemien sijainti olisi aina muusta ympäris-

töstä sekä läheistä tarkasteltavaa tietä korkeammalla paikalla. Soveltuvan alueen 
tulee lisäksi sijaita mahdollisimman lähellä tarkasteltavia tiealueita, ei kuitenkaan 
itse tiealueella. Valtatie 3:n ja maantie 130:n läheisyyteen sijoitetuilla sopivilla si-

joituspaikoilla on lisäksi huomioitu pienempien teiden läheisyys, joko suoraan alu-
eelle tai sen läheisyyteen, josta mahdollisen huoltotien rakentaminen tukiasemalle 
olisi helppoa. Karttatarkastelussa mukaan otetut sähkönjakokaapit, lyhtypylväät 

sekä valaisinkeskukset on huomioitu tarkasteluissa lisäattribuuttina, jonka lähei-
syys tarkoittaa, että alueen mahdollinen tukiasema voitaisiin kytkeä sähköverkkoon 
suhteellisen helposti esim. sijoittamalla piensolutukiasemapaikan sähkönjako-

kaappi olemassa olevan tievalaistuksen tarpeisiin rakennetun sähkönjakokaapin lä-
heisyyteen. 

Kehä I:n läheisyyteen sijoitetuilla soveltuvilla sijoituspaikoilla on huomioitu erityi-

sesti tien läheisten suurten rakennusten katot. Kehä I:n lähialueet ovat tarkaste-
lualueella pääasiassa erittäin tiheää maankäytön aluetta, jossa on vain vähän mas-
ton/pylvään sijoittamiseen soveltuvaa vapaata maastoa tai korkeita kohtia. Tästä 

johtuen parhaat sijoituspaikat löytyvät läheisten korkeiden rakennusten katoilta, 
joista useilla on jo olemassa olevia tukiasemapaikkoja. Läheiset rakennukset ovat 
pääasiassa monikerroksisia yritysten käytössä olevia toimistotiloja. Tiealueelle on 
Kehä I:n tapauksessa vaikea sijoittaa tukiasemaa korkeiden liikennemäärien 

vuoksi.  

Työssä huomioitiin myös kuitusaatavuus. Automoto-selvityksessä saatujen tietojen 
mukaan kuitusaatavuus valtatie 3:n ja maantie 130:n ympäristössä on kohtuullisen 

hyvä. Selvityksessä ei ole huomioitu valokuitukaapelien käyttötarkoitusta. 

6.3  Reittikuvaukset 

Ensimmäiseksi tarkastelukohteeksi valittiin Kehä I Espoossa Laajalahden liittymän 
ja Vihdintien liittymän väliseltä alueelta Kehä I:n alueen yhteispituus on noin 
5,5 km. Tarkastelualueella näkyvät myös viereiset ja risteävät kadut sekä muu 

maankäyttö. 

Toiseksi tarkastelukohteeksi valittiin moottoritieosuus valtatie 3 – maantie 25 liit-
tymästä Tervakosken liittymään, jonka pituus on noin 31 km. Tarkastelualueella 

rinnakkaistie maantie 130 sijaitsee paikoin aivan moottoritien tiealueen vieressä, 
paikoin kauempana. Lisäksi tarkastelualueella on muita risteäviä maanteitä, yksi-
tyisteitä ja katuja. Teiden varrella on valokuidun saatavuutta ja sähkön jakeluverk-

koa. Myös sopivaan tukiaseman sijoituspaikkaan johtavat vähäisetkin yksityistiet 
on otettu huomioon. Lisäksi tarkastelussa on otettu huomioon valaisinpylväät ja 
niiden rakenteen soveltuvuus tukiasemien sijoittamiseen. 

Tieosuudet valikoituivat esimerkeiksi niiden suuren liikennemäärän vuoksi, koska 
tehokkaan 5G-verkon tarve liikenteelle on suurin vilkasliikenteisimmillä teillä. Toi-
saalta suuri liikennemäärä estää tukiasemien ja niiden yhteyksien rakentamisen 
vilkasliikenteiseltä tieltä käsin. 
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6.3.1  Kehä I 

Valitulla Kehä I:n alueella on vaihtelevaa kaupunkiympäristöä. Laajalahdessa on 
runsaasti pientaloasutusta, suuri Säterin monitasoliittymä, jonka jälkeen Leppä-
vaaran tiheän maankäytön alue sekä Leppävaaran asema. Leppävaaran jälkeen 

alueella on Mestarintunneli, joka vaatisi piensolutukiasemien sijoittamisen yhtey-
dessä tunnelirakentamista. Tunnelirakentamisen vaikutusta piensolutukiasemien 
sijoittamiseen ei ole tässä työssä arvioitu. Mestarintunnelin jälkeen reitillä on Mäk-

kylän sekä Reimarlan pientalovaltaista aluetta sekä isompia viheralueita Kehä I:n 
läheisyydessä. Tarkasteltava alue päättyy Vihdintien liittymään. 

 

Kuva 2. Kehä I esimerkkialue, pohjoisosa. 

Kuvaan 2 ja 3 on merkitty sinisellä värillä tiealueen vieressä olevia maastonkohtia, 

joihin Kehä I:n liikennettä palvelevan tukiaseman voisi sijoittaa maankäytön tai 
maaston muotojen estämättä. Näille sijainneille on arvioidusti myös hyvät kulku- 
ja valokuituyhteydet sekä sähkön jakeluverkko.  
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Kuva 3. Kehä I esimerkkialue, eteläosa. 

Kehä I:n valaisinpylväät ovat tien keskialueella kaiteiden välissä. Tässä ei ole arvi-

oitu tarkemmin, kestäisivätkö ne antennien aiheuttaman lisätuulikuorman tai miten 
antenneille järjestettäisiin sähkö. Asiaa on käsitelty yleisemmin kohdassa 3.1.2. 
Antennit voisi kiinnittää Kehä I:n sisemmältä ajokaistalta käsin nostokorista hiljai-

sen liikenteen aikaan. Alueella on myös tievalaistuskeskuksia ja sähkökaappeja, 
joiden läheisyyteen voisi sijoittaa teleoperaattorien sähköliittymiä. 

6.3.2  Valtatie 3 ja maantie 130 

Valtatien 3 sekä maantien 130 ympäristöt ovat pääasiassa metsä- ja peltovaltaista 
maaseutua (kuvat 4–7). Reittien läheisyydessä on lisäksi Hyvinkään ja Riihimäen 
keskustaajamat sekä Hanko-Lahti rautatie. Valtatie 3 on koko matkalta moottori-

tietä, jossa ei ole liikennettä hidastavia rakenteita kuten risteyksiä. Valtatie 3 ja 
maantie 130 seuraavat tieprofiililtaan toisiaan. Niiden vaatimia nopeita tietoliiken-
neyhteyksiä voidaan lähes koko reitillä suunnitella kokonaisuutena, jossa samaan 

tukiasemapaikkaan voidaan sijoittaa molempia teitä palvelevia laitteistoja. Samalla 
ympäröivät taajamat, kuten Hyvinkään ja Riihimäen keskustaajamien tarpeita voi-
daan huomioida erityisesti niitä sivuavilla tieosuuksilla. Reitit eroavat toisistaan tar-

kastelualueella ainoastaan reitin pohjoispäässä, Tervakosken läheisyydessä, jossa 
tieosuuksien välillä on noin 1,5 km matka. Tästä huolimatta radioteknisesti tämäkin 
alue voidaan kattaa sopivasti sijoitetulla yhdellä piensolutukiasemapaikalla.  
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Kuva 4. Esimerkkitarkastelu 1, tarkastelualueen reitiltä ilman risteysaluetta. 

Kuvasta 4 nähdään, että mt 130 on hyvin lähellä moottoritietä vt 3. Kuvaan 4 

valittu reitti poikkeaa muista tässä kappaleessa esiteltävistä kuvista siten, että rei-
tillä ei ole eritasoliittymää. Maantie 130 on kuitenkin hyvin lähellä moottoritietä, ja 
moottoritien tiealue on määritelty normaalia leveämmäksi ulottumaan maantie 

130:n tiealueen reunaan asti suurella osalla osuuden pituudesta. Teiden välissä 
olevalla tiealueella olisi runsaasti tilaa tukiasemille ja kulkureitin järjestäminen 
maantien 130 kautta olisi helppoa. Myös valokuituyhteydet ja sähkö voitaisiin jär-

jestää maantien 130 kautta. Maantiellä 130 ei ole tievalaistusta eikä aivan teiden 
vieressä ole tällä osuudella asutusta tai teollisuutta, jolle olisi välttämättä sähkö-
liittymiä. Teiden välissä oleva alue on vain hiukan teiden pintaa alempana. Tiealu-

eiden ulkopuolella on lisäksi muutama kumpare (A ja B), jolle voisi pystyttää tuki-
aseman. Itäpuolinen kumpare (B) ei ole kaukana sähkön jakeluverkosta eikä 
maantiestä 130.  

Tarkasteluosuudella tiealueen ulkopuolinen maa on alavaa, erityisesti pelto- ja 
metsäalueilla (alueet A ja B). Paikoin (C ja D) maastossa on kuitenkin kohoumia 
(kumpareet H), jotka mahdollistaisivat tukiasemalle pitkän kantaman. Valokuitu-

yhteys ja sähkön jakeluverkko on kuitenkin luultavasti hiukan näitä etäämpänä.  
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Satelliittikuva.

 

Kuva 5. Esimerkkitarkastelu 2, sijoituspaikoista risteysalueella Hyvinkään 
kohdalla. Vt 3 ja mt 130. 

Kuvasta 5 nähdään, että mt 130 on tässäkin niin lähellä moottoriteitä, että myös 
sen tiealueelle sijoitetut tukiasemat palvelevat moottoritien liikennettä. Erityisesti 

karttanäkymän pohjoispäässä (B) mt 130 on moottoritien lähellä. Muilla osuuksilla 
välissä on kuitenkin yksityisen omistamia metsä- ja peltokaistaleita (C). Niissäkin 
voi myös olla sopivia paikkoja tukiasemille. 

Maantien 130 pinta on paikoin hiukan moottoritien pintaa alempana, paikoin ylem-
pänä. Ylempänä maantie 130 ja risteävä maantie 1361 on erityisesti liittymien koh-
dilla (alue A). Risteävä tie on kuitenkin penkereelle, jolle ei välttämättä mahdu 

tukiasemaa. Siellä on kuitenkin valaisinpylväitä ja todennäköisesti kuituyhteyksiä 
ja sähkön jakeluverkko. Tässä ei arvioitu, kuinka hyvin risteävän tien valaisinpyl-
väät soveltuisivat tukiaseman sijoituspaikaksi. Moottoritien rampeilta käsin ei an-

neta sijoittaa tukiasemia työn liikenteelle aiheuttaman vaaran vuoksi. 

Maantie 130 on moottoritietä ylempänä joissakin muissakin paikoissa, mutta pen-
ger on niin kapea, että tukiasema pitäisi sijoittaa tiealueelle tai sen viereen penke-

reen juuressa. Tiealueen ulkopuolelta on tunnistettu (alueet H) kumpareita, joille 
voisi sijoittaa pidemmän kantaman tukiasemia. Ainakin maantie 130 itäpuolen soi-
kion läheisyydessä voisi olla kuituyhteyksiä ja sähkön jakeluverkko. 

 



Väyläviraston julkaisuja 17/2022 32 
 

 

 

Kuva 6. Esimerkkitarkastelu 3. sijoituspaikat risteysalueella. Vt 3 & mt 130. 

Kuvasta 6 nähdään, että maantie 130 on koko matkalla vt 3:n läheisyydessä. Tu-

kiasema voitaisiin sijoittaa siltä käsin jommankumman tien tiealueelle tai niiden 
väliin. Lisäksi maantie 130:n ramppien läheisyydessä voi olla kuituyhteyksiä. Lä-
heisestä maankäytöstä voidaan päätellä, että myös sähkön jakeluverkko on lähellä.  

Maantie 130 ja sen viereinen maasto on suurella osalla osuutta moottoriteitä ylem-
pänä. Teiden välissä on pitkähköllä matkalla pystysuora kallioluiska, joka voi ra-
joittaa tukiaseman sijoittamista teiden väliin (K). Maantie 130:llä on myös puisia 

valaisinpylväitä, joissa on ilmajohto. Myös niihin voisi sijoittaa tukiasemia. Osa pyl-
väistä voi kuitenkin olla niin vanhoja, että jäljellä oleva käyttöikä on lyhyt. Lisäksi 
pylväisiin törmätään suhteellisen usein. 

Vt 3:n ja mt 130:n läheisyydestä huolimatta niiden välissä on karttanäkymän poh-
joisella osuudella yksityisen omistamaa maata, jossa kasvaa paikoin metsää. Poh-
joispään teollisuusalueen kohdalla teiden väli (alue A) on tiealuetta, jonne tukiase-

man voisi sijoittaa.  

Moottoritien kummallakin puolella on teollisuuslaitoksia ja varastoja (alueet B ja 
C), joiden alueella on tukiasemien tarvitsemia yhteyksiä. Niiden alueelle tai niiltä 

käsin moottoritien reunaankin voisi sijoittaa tukiasemia. Kartalla näkyvä eritasoliit-
tymän kohdalla risteävä tie on katu, jota hallinnoi Riihimäen kaupunki, jonka katu-
alueelle tai katualueelta käsin viereiselle tiealueelle tai muulle kiinteistölle (alueet 

D ja E) voisi pystyttää tukiaseman.  

Kartalla näkyy myös tiealueen vieressä olevia tukiasemapaikaksi sopivia kumpa-
reita (alueet H), jotka eivät ole kovin kaukana tieverkosta, kuituyhteyksistä tai säh-

köverkosta. 
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Kuva 7. Esimerkkitarkastelu 4, tarkastelualueen pohjoispäästä. Tervakosken 
liittymä. 

Kuvasta 7 nähdään, että mt 130 on niin kaukana, että sen varteen sijoitetut pien-
solutukiasemat eivät palvele vt 3:n liikennettä. Tukiasema voidaan kuitenkin sijoit-
taa risteävän mt 2896:n tiealueelle tai sen läheisyyteen eritasoliittymän läheisyy-

dessä (alue A). Myös kuituyhteys ja sähkön jakeluverkko ovat lähellä, mikä selviää 
työn yhteydessä hankitusta tausta-aineistosta. Myös risteävältä yksityistieltä käsin 
voisi pystyttää tukiaseman moottoritien tiealueelle, mutta paikat (alueet B ja C) 

ovat hillshade-aineiston mukaan suurelta osin liian alavia.  

Tiealueen ulkopuolella aivan moottoritien tiealueen läheisyydessä on myös tuki-
asemille sopivia kumpareita (alueet H ja D), jotka eivät olisi kovin kaukana yksi-

tyisteistä ja kuituyhteyksistä. Moottoritien itäpuolella jatkuu lyhyellä matkalla 
mt 2896 alle 500 m etäisyydellä moottoriteistä, ja sen tiealueelta voi löytyä hyviä 
sijoituspaikkoja (E). Siinä on kunnan omistama tievalaistus. Kuituyhteys ja sähkön 

jakeluverkko on todennäköisesti alueella. 

6.4  Aineistot 

6.4.1  Taustakartat, tieaineistot ja maanpeiteaineisto 

Selvityksessä on käytetty useita eri aineistoja ja saatu niitä yhdistelemällä luotua 
visuaalinen tarkastelu, josta voidaan nähdä korkeuseroja valitulla alueella. Käytet-
tyinä aineistoina olivat kolme Digiroadin aineistoa, jotka olivat keskilinjageometria 

tarkasteluun valituista teistä sekä aineistot tielinkeistä ja yksityisteistä. Tausta-
kartta-aineistona ovat valittavana Maanmittauslaitoksen WMS/WMTS-taustakartta, 
Maanmittauslaitoksen WMS/WMTS-ortokuva sekä korkeusaineistona Maanmittaus-

laitoksen 2 m korkeusaineisto (geotiff). Taustakartan voi valita paikkatietotyössä 
tarkastelutarpeen mukaan. 
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Digiroadin uusimmasta julkaisusta on otettu teiden keskilinjageometriat sekä yksi-

tyistiet ja tielinkit. Keskilinjageometrioita on käytetty tarkastelualueiden 500 m buf-
fereiden luomiseen. Aluksi on pyritty määrittämään etäisyys keskilinjageometriasta 
tien reunaan taustakartan avulla ja tämän päälle on lisätty 500 m tien sivusta, jotta 

saadaan riittävän suuri tarkastelu alue. 

Maanmittauslaitokselta on myös ladattu 2 m korkeusmalli (geotiff). Aineisto on 
luotu 2 x 2 m ruudukoksi laserkeilausaineiston pohjalta esittäen maanpinnan kor-

keutta. Laserkeilausaineisto, jota korkeusmalliin on käytetty, on pistetiheydeltään 
0,5 pistettä/m2. Kehäteiden osalta aineisto on tuotettu vuoden 2020 keilausten 
perusteella ja moottoritiealueen keilaus on suoritettu vuosina 2008–2015. Korkeus 

on määritelty N2000-järjestelmässä. 

6.4.2  Muut käytetyt aineistot 

Maanpeiteaineiston, tieaineistojen sekä taustakartan lisäksi kartta-analyyseihin on 

yhdistetty Väyläviraston käytössä olevasta KeyLight-palvelusta projektin yhtey-
dessä saatavilla ollut lyhtypylväsaineisto. KeyLight on KeyPron toimittama maksul-
linen verkkotietojärjestelmä Väyläviraston valaistustiedon ylläpitoon ja varastoin-

tiin. Lyhtypylväsaineistosta poistettiin käsittelyn yhteydessä tiedot pylvään valai-
simesta. KeyLightista ladatut aineistot on esitetty selvityksessä pistetietona. 
KeyLightista ladattuja aineistoja käytetään tukemaan sopivien sijoituspaikkojen ar-

viointeja tarkasteltavalla alueella. 

Työhön liitettiin lisäksi tarkastelua helpottamaan tiealuerajat, jotka rajataan kos-
kemaan Väyläviraston omistamia tiealueita sekä mahdollisuuksien mukaan kau-
punkien omistuksessa olevia katualueita. Kaupunkien omistamien katualueiden ra-

jaus ei kuitenkaan ole aukoton, sillä kaupunkien omistamien katualueiden kiinteis-
tötunnuksilla ei ole aina selkeää tunnistettavaa kiinteistötunnuksen osaa. Osa ka-
tualueista on merkitty satunnaistunnuksella. Tähän työhön rajattiin katualueiksi 

merkityt alueet kiinteistötunnuksen perusteella. 

Lisäksi työssä on selvitetty kuitusaatavuutta valtatie 3:n sekä maantie 130:n lähei-
syydessä. Työssä hyödynnettiin Väyläviraston aiempien selvitysten tuottamia kui-

tusaatavuustietoja. 
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