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Nopeiden matkaviestinverkkojen tilanne Suomessa

Nopeiden matkaviestinverkkojen kattavuus Suomessa*

5G saatavuus % kotitalouksista

Lähde: Traficom 22.11.2022

* Kaikkien operaattoreiden yhteenlaskettu kattavuustilanne 11/2022, Traficom



Telian 4G ja 5G

Matkaviestinverkkojen kattavuus 
Suomessa 12/2022

— Telia 4G väestöpeitto = >99,95%, 
— Pinta-alasta = 90%

— Telia 5G väestöpeitto = 80%

Telia 5G                                     Telia 4G



1. ADSL2+ (Talon sisällä: Kupari Cat3 – “puhelinkaapeli")

– Max 24 Mbit/s

2. VDSL2 (Talon sisällä: Kupari Cat3 – “puhelinkaapeli") 
– Max 100Mbit/s

3. G.Fast/Vectoring (Talon sisällä: Kupari Cat3 – “puhelinkaapeli")

– Max 1 Gbit/s, vähän käytetty

4. Ethernet (Talon sisällä: kupari Cat5e / Cat6 – LAN kaapelit)

– Max 1 Gbit/s

5. Koaksiaali kaapeli (Talon sisällä: vrt TV-antennikaapeli)

– Max 1 Gbit/s
– Vain yksi operaattori/ rakennus!

6. Valokuitu-Ethernet kytkin (Talon sisällä: Single-mode kuitu)

– Max 1 Gbit/s, optinen liitäntä
– Tarvitaan ns. mediakonvertteri asuntokohtaisesti

7. 4G / 5G mobiiliverkko ja FWA (Fixed Wireless Access)
– Max. 1Gbit/s
– Mobiilireititin huoneistokohtaisesti, myös itseasennus
– Viipaloinnilla taattu minimikapasiteetti

5

Kiinteät yhteysteknologiat

FWA

Nokia FastMile



Valokuituyhteydet
Kuiturakentamista tekevät useat toimijat, mm.

● Operaattorit

● Sähköyhtiöt

● Yksityiset yritykset

● Paikalliset yhdistykset ja osuuskunnat

• Saatavuus vaihtelee paljon alueellisesti

• Rakentamispäätökset yleensä kun kiinnostusta riittävästi



Telian mobiiliverkkojen historiaa ja tulevaisuutta*
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3G ”SUNSET”



3G verkot
Taajuuslupa 900, 1800 ja 2100MHz:lle, voimassa 31.12.2033

— 1800 MHz taajuusalue otettu kokonaan 4G käyttöön.
— 900MHz on puoliksi 2G ja 3G käytössä ja 3G:ltä vapautuu taajuudet 4G käyttöön 2023 jälkeen.
— 2100MHz on enää hyvin vähäisessä 3G käytössä, nykyisin sekä 4G että 5G käytössä.

Tukiasemien energiatehokkuus on noussut pysyvästi tärkeäksi tekijäksi mobiiliverkkojen elinkaarien hallinnassa
— 3G teknologia tullut tiensä päähän edistyneemmän ja suositumman 4G teknologian vuoksi.
— 3G:n ylläpitäminen hidastaa 4G&5G teknologioiden kehitystä (investoinnit, ylläpito sekä taajuussidonnaisuudet).

3G verkon alasajovalmistelut alkaneet

3G verkko suljetaan vuoden 2024 aikana
— Laadullinen ja ylläpidollinen tuki loppuu 2023 lopussa, toimivuutta ei enää taata.
— Verkkoa suljetaan vaiheissa ja alueittain.

Suositeltavia toimenpiteitä:
1. SIM korttien vaihto asiakkaille veloituksetta 

— Jos sim-kortti on hankittu vuonna 2010 tai sen jälkeen, se toimii myös 4G- ja 5G-verkoissa. 
2. Puhelimen tarkistus ja tarvittaessa uuden hankkiminen (Huom. Varmista 4G puheominaisuus)

3. 3G-liittymän päivitys uudempaan ja nopeampaan (4G/5G).



YRITYKSILLE
Telian privaatti mobiiliverkko

— Privaattiverkko toimii tietoliikennealustana yrityksen kaikille ratkaisuille ja 
palveluille
— Matkapuhelinteknologia (4G/5G) yksityiskäytössä mahdollistaa mobiiliverkon 

räätälöinnin juuri omiin käyttötarpeisiin

— Ominaisuuksia

— Yrityksen oma rajatun alueen matkaviestinverkko

— Pidempi signaalin kantavuus ja läpäisy esim. WLAN-teknologiaan verrattuna

— Tuki erilaisille päätelaitteille aina pienistä IoT-antureista erilaisiin 
mobiilipäätteisiin ja teollisuuslaitteisiin

— Pieni latenssi (viive) - mahdollisuus hyödyntää reunalaskentaa

— Luotettava, suorituskykyinen ja turvallinen

— Verkon peitto ja kapasiteetti sovitetaan yrityksen erityispiirteet ja 
käyttötapaukset huomioiden 
— peittoa ja/tai kapasiteettia voidaan myös joustavasti lisätä

— Ei ulkopuolisia häiriötekijöitä - operatiiviseen toimintaan liittyvä tietoliikenne eri 
verkossa kuin esim. työntekijöiden henkilökohtaiset mobiilipäätelaitteet ja 
toimisto-WLAN

— Kaikki siirrettävä tieto pysyy yrityksen omassa verkossa 
— julkiseen verkkoon siirretään vain haluttu tieto

— Teknologiakumppanina Nokia – n. 500 verkkotoimitusta maailmassa

https://www.telia.fi/artikkelit/artikkeli/telia-rakentaa-5G-verkon-kultakaivokseen-newsroom



Virtuaalinen Privaattiverkko: 
Edge & slicing - Case Sandvik

Yrityksen
IT-järjestelmä

Telia Mobile Coreverkko
Tarvittavat verkkotoiminteet
viety lähelle asiakkaan sijaintia

<10ms viive
Oma 4G/5G radio ”viipale” 
varmistaa kapasiteetin

Liikenne eristetään Internetistä
Mahdollisimman lähellä asiakasta

Yleinen 4G/5G 
verkko

Intranet

Mobile Edge



Merkittävimpiä kehityshankkeita
— T-Mobile & SpaceX yhteistyö

— Apple & Globalstar satelliitit

— Huawei & Beidou satelliitit

— 3GPP: Rel-17 “Non Terrestrial Networks” 2024

Apple & Globalstar
— Tuki iPhone 14 ja tulevat mallit

— Ns. Suljettu ekosysteemi, rajoitettu kehitys

— Hätätekstiviestit ja -paikannus

— Peittoalue vain USA ja Canada

T-Mobile & SpaceX
— Tukee“kaikkia” päätelaitteita

— Aikataulu ns. Beta H2-2023

— Operaattorirajoitettu & “kutsupohjainen”

— Tekstiviestit, puhe saataville myöhemmin

— Peittoalueet riippuvat operaattoriyhteisön laajuudesta

— Jaettu Starlink satelliittikäyttö mutta Starlink internet 
yhteys ei ole mahdollista!

Huawei & Beidou
— Tuettu Huawei Mate 50- puhelinmalleissa

— Ns. Suljettu ekosysteemi, rajoitettu kehitys

— Tekstiviestit

— Peittoalue Aasia ja Tyynenmeren alue

Satelliittiyhteydet

Lähde:Apple

Lähde:Huawei



KIITOS !
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