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Johdanto 
Tämä dokumentti on tarkoitettu Vuoreksen kaupunginosan kiinteistöjen 
suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuville sekä alueen ICT-toimijoille.  

Vuores ICT-ohje esittää kokonaisuuden, josta käytetään nimeä Vuores-tietoverkko. 
Vuores ICT-ohje koostuu kahdesta osasta: 

1)  Toimintamalli: Toimijat ja toimintamalli Vuoreksen alueen tietoverkon piirissä 
oleville palveluille. 

2)  Tekninen ohje: Ohjeistukset Vuoreksen tietoverkon suunnitteluun. 

Vuoreksen ICT-ohjeen tavoitteena on toteuttaa Vuorekseen laadukas ja 
tulevaisuudenkestävä tietoverkko alueen asukkaiden ja yritysten käyttöön. 
Tietoverkko pohjautuu jokaiseen alueen kiinteistöön asennettavaan 
valokuitukaapelointiin.  

Tämä dokumentti ei lähtökohtaisesti määrittele yksittäisiä tuotteita, valmistajia tai 
palveluntarjoajia. Vuores pyrkii avoimeen kilpailutukseen ja sen koordinaatioon 
palveluiden laadun ja saatavuuden turvaamiseksi.  

Vuores ICT -ohjeesta vastaa Vuores Palvelu Oy, jonka ajantasaiset yhteystiedot 
löytyvät verkkosivuilta vuores.fi/vuorespalvelu. 
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Tiivistelmä liittymisprosessista – Asunto-osakeyhtiöt 

Vuores-tietoverkko toteutetaan osakkuuden myötä kaikkiin alueen yhtiömuotoisiin 
asuin- ja liikekiinteistöihin. Verkon oikea-aikaisen toimituksen kannalta on oleellista, 
että rakennuttaja tilaa verkon toimituksen Vuores Palvelu Oy:ltä heti kun 
rakennuksen valmistumisaikataulu on selvillä.  

Seuraavassa operaattorilla viitataan verkon ylläpitäjään ja internet-palveluntarjoajaan. 
Kuituverkon toteuttajalla viitataan Vuores Palvelu Oy:n käyttämään alihankkijaan, joka 
vastaa kuituverkon urakoinnista. Täydentäviä tietoja löytyy teknisestä ohjeistuksesta 
sivulta 9. 

1. Vuores-kuituverkon teleputkituksesta vastaa Vuores Palvelu Oy. Putkitus 
asennetaan katurakenteeseen kunkin tontin rajalle. Vuores Palvelu Oy 
asennuttaa runkokuituverkon ja varaa riittävän määrän kuituja kutakin 
kiinteistöä varten. Mikäli talokaapeli (kuidut) on vedetty tontille valmiiksi, 
kaapelilenkki on kiinnitetty keppiin tai suojaputken kylkeen. 

2. Rakennuttaja toimittaa tämän ohjeen maanrakennus- ja sähkötöistä vastaaville 
urakoitsijoilleen. 

3. Rakennuttaja asentaa tontin teleputkituksen tontin rajalta talojakamoon (katso 
yksityiskohtaisempi määritys ohjeen myöhemmästä osasta). Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää mutkakohtiin, joiden tulee olla riittävän loivia; suositeltavaa olisi 
käyttää tässä ohjeessa mainittuja putkia ja kulmia.  

• Mikäli tontin rajalla katurakenteessa on putkitus, mutta talokaapelia ei ole 
vielä asennettu siihen, tulee rakennuttajan liittää tontin putkitus 
katurakenteen putkitukseen Vuores Palvelu Oy:n kanssa sovitussa 
liittymispisteessä. Rakennuttaja sopii Vuores Palvelu Oy:n edustajan tai 
kuituverkon toteuttajan kanssa ajankohdan, jolloin talokaapeli voidaan tulla 
vetämään talojakamoon. 

• Mikäli tontin rajalle on jo tuotu talokaapeli, rakennuttaja päättää oman 
putkituksensa n. 30 cm päähän tontin rajalle tulevasta katurakenteen 
putkesta ja vastaa talokaapelin vetämisestä putkessa talojakamoon. 
Asennustyöstä vastaavan tulee tutustua tässä ohjeessa annettuihin ohjeisiin 
ja noudattaa määriteltyä asennustapaa.  

• Mikäli liittymispisteen, teleputkituksen tai talokaapelin sijainnista ei ole 
tietoa, voi sijaintikartan pyytää Vuores Palvelu Oy:stä. Mikäli sijaintia ei 
kartankaan avulla löydy, tulee sopia ajankohta, jolloin sijainti tullaan 
paikantamaan. 

4. Rakennuttaja tilaa Vuores-tietoverkon toimituksen ilmoittamalla kaikki pyydetyt 
tiedot aikataulusta, huoneistojen lukumäärästä jne. tilauslomakkeella 
osoitteessa vuores.fi/tietoverkko. Kaapeli-tv on operaattorilta tilattava 
vapaaehtoinen lisäpalvelu. Kaapeli-tv voidaan kuitenkin tilata samalla 
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tilauslomakkeella kuin tietoverkkoliittymä. 

5. Vuores Palvelu Oy vahvistaa tilauksen rakennuttajalle ja tilaa liittymän 
toteutuksen kuituverkon toteuttajalta ja operaattorilta. Kuituverkon toteuttaja ja 
operaattori ottavat yhteyttä rakennuttajaan ja sopivat liittymän 
toteutusaikataulusta. Operaattori sopii myös liittymään liitettävistä 
lisäpalveluista, kuten kaapeli-tv:stä.  

6. Kuituverkon toteuttaja asentaa kuitupäätteen talojakamoon ja päättää kuidut 
niihin sekä mittaa kuidut ja todentaa asennuksen onnistumisen. Operaattori 
asentaa aktiivilaitteet talo- ja mahdollisiin alijakamoihin ja tekee vastaavat 
kytkennät aluejakamon päässä ja todentaa yhteyden muodostuvan 
alueverkkoon. Operaattori määrittelee kohteeseen sovitut palvelut käyttöön.  

7. Rakennuttaja huolehtii, että asukkaille toimitetaan Vuores-tietoverkon 
käyttöönottoa tukevat ohjeistukset, jotka löytyvät sivulta vuores.fi/tietoverkko. 

 

Kuitukaapelin käsittelyohjeita ja vinkkejä 

Kaapelin asennusaikaisella käsittelyllä on hyvin suuri merkitys sen toimivuudelle. 
Asennuksen kaikissa vaiheissa on otettava huomioon kaapelin asennusominaisuudet 
ja varottava vaurioittamasta kaapelia. Seuraavia raja-arvoja on ehdottomasti 
noudatettava: 

• pienin sallittu taivutussäde vedon aikana 220 mm ja asennettuna 165 mm 

• sallittu asennuslämpötila -15...+70 celsiusastetta 

• suurin sallittu vetovoima 1500 N 

• suurin sallittu puristuslujuus 500 N/100 mm 

Kaapelinipusta kaapeli puretaan pitämällä nippua pystyasennossa. Mikäli kaapeli 
puretaan vetämällä se vaakasuorassa asennossa olevasta nipusta, syntyy siihen 
yleensä kiertymää, mikä saattaa aiheuttaa taivutussäteen ylityksen. Asennuksen 
yhteydessä kaapeliin ei saa syntyä liiallisia vetorasituksia. Suorita kaapelinveto 
putkeen tasaisella ja rauhallisella vedolla. Työvaiheessa tulee välttää kaikkia nopeita 
ja repiviä vetoja. Kaapelin kiinnittämisessä johtoteihin tulee huomioida kaapelin 
puristuslujuus. Kaapelin vaippaan kohdistuvia painumia (esim. sopimaton kiinnitys) 
tulee välttää. 

Huom. Kuitukaapelin lasersäteily on vaarallinen silmälle. Normaalissa 
käyttötoiminnassa lasersäteily on täysin suljettu kuidun ja päätelaitteen sisään.  Jos 
kytketty kaapeli pääsee irtoamaan kytkennästään tai kaapeli rikkoontuu, korjaamisen 
saa suorittaa vain ammattilainen.   
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Tiivistelmä liittymisprosessista – Omakotitalot 

Seuraavassa operaattorilla viitataan verkon ylläpitäjään ja internet-palveluntarjoajaan. 
Kuituverkon toteuttajalla viitataan Vuores Palvelu Oy:n käyttämään alihankkijaan, joka 
vastaa kuituverkon urakoinnista. 

HUOM. Tämä ohje koskee Koukkurannan ja Isokuusen omakotirakentajia. Mikäli 
omakotitontti sijaitsee Mäyränmäessä tai Virolaisessa, omakotirakentajaa pyydetään 
kysymään tarkennukset ohjeisiin Vuores Palvelusta. 

1. Vuores-kuituverkon teleputkituksesta vastaa Vuores Palvelu Oy. 
Omakotitonteille tuodaan putki tontin rajalle. Putki voi olla tonttikohtainen tai 
yhteinen useammalle tontille. Vuores Palvelu Oy asennuttaa runkokuituverkon 
ja vetää talokaapelin (4 kuitua) valmiiksi jokaisen tontin rajalle. Usein talokaapeli 
tuodaan tontille samaan kohtaan kuin sähkökaapeli. Talokaapelikieppi on 
kiinnitetty erilliseen keppiin tms. Talokaapelista jätetään tontille kiepille 
vähintään 40 m lenkki, jolloin se yltää kiinteistön teletilaan asti ilman 
lisäjatkoksia. 

2. Omakotirakentaja toimittaa tämän ohjeen maanrakennus- ja sähkötöistä 
vastaaville urakoitsijoilleen.  

3. Omakotirakentaja vastaa teleputkituksen rakentamisesta tontin rajalta 
kiinteistön talojakamoon. Putkitus on rakennettava siihen kohtaan tontin rajaa, 
johon talokaapeli on tuotu, n. 30 cm päähän tontin rajalle tulevasta putkesta. 
Talojakamo voi sijaita uudisrakennuksen teknisessä tilassa tai muussa 
soveltuvassa paikassa. Putkituksen tulee mahdollistaa talokaapelin vetäminen 
putkeen ilman maanrakennustöitä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
mutkakohtiin, joiden tulee olla riittävän loivia (esim. viemäriputkissa mutkat 
voivat olla liian jyrkkiä, jotta asennus onnistuisi). Jälkikäteen putkituksen 
muokkaaminen voi tulla hyvin kalliiksi, joten suositeltavaa olisi käyttää tässä 
ohjeessa mainittuja putkia ja kulmia, sekä huomioida myös talojakamolle 
asetetut vaatimukset. Samassa yhteydessä putkeen voidaan asentaa vetolanka 
kaapelin vetämisen helpottamiseksi. Jos putkea ei oteta heti käyttöön, tulee sen 
päät tulpata. Talokaapelille ja sähkökaapelille tulee asentaa omat putkituksensa.  

4. Omakotirakentaja vastaa talokaapelin vetämisestä talojakamoon. Asennustyöstä 
vastaavan pitää tutustua alempana tässä ohjeessa annettuihin ohjeisiin ja 
noudattaa määriteltyä asennustapaa. Kaapelia ei saa taivuttaa tai katkaista. 

Huom. Omakotirakentajan on suositeltavaa vetää talokaapeli mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa tontin teleputkeen ja sieltä talojakamoon, vaikka päättäisi 
mahdollisesta liittymätilauksesta myöhemmin - näin kaapeli pysyy suojassa. 
Kaapelin vetäminen talojakamoon ei vielä sido omakotirakentajaa tilaukseen. 

5. Omakotirakentaja tilaa Vuores-tietoverkon kuituliittymän ja siihen liittyvät 
palvelut osoitteessa vuores.fi/tietoverkko. 
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6. Vuores Palvelu Oy toimittaa liittymän tilausvahvistuksen omakoti-rakentajalle ja 
varaa liittymän toteutuksen kuituverkon toteuttajalta ja operaattorilta. 
Kuituverkon toteuttaja ja operaattori ottavat yhteyttä asiakkaaseen ja sopivat 
liittymän toteutusaikataulusta. Operaattori sopii myös liittymään liitettävistä 
lisäpalveluista, kuten esim. kaapeli-tv:stä.  

7. Kuituverkon toteuttaja asentaa kuitupäätekotelon talojakamoon ja päättää 
kuidut siihen sekä mittaa kuidut ja todentaa asennuksen onnistumisen. 
Operaattori asentaa kuitupäätelaitteen, joka yhdistetään kuitupäätekoteloon 
kytkentäkuidulla. Operaattori tekee tarvittavat kytkennät aluejakamon päässä ja 
todentaa yhteyden muodostuvan alueverkkoon. Operaattori määrittelee sovitut 
palvelut asiakkaalle käyttöön.  

 

Kuitukaapelin käsittelyohjeita ja vinkkejä 

Kaapelin asennusaikaisella käsittelyllä on hyvin suuri merkitys sen toimivuudelle. 
Asennuksen kaikissa vaiheissa on otettava huomioon kaapelin asennusominaisuudet 
ja varottava vaurioittamasta kaapelia. Seuraavia raja-arvoja on ehdottomasti 
noudatettava: 

• pienin sallittu taivutussäde vedon aikana 220 mm ja asennettuna 165 mm 

• sallittu asennuslämpötila -15...+70 celsiusastetta 

• suurin sallittu vetovoima 1500 N 

• suurin sallittu puristuslujuus 500 N/100 mm 

Kaapelinipusta kaapeli puretaan pitämällä nippua pystyasennossa. Mikäli kaapeli 
puretaan vetämällä se vaakasuorassa asennossa olevasta nipusta, syntyy siihen 
yleensä kiertymää, mikä saattaa aiheuttaa taivutussäteen ylityksen. Asennuksen 
yhteydessä kaapeliin ei saa syntyä liiallisia vetorasituksia. Suorita kaapelinveto 
putkeen tasaisella ja rauhallisella vedolla. Työvaiheessa tulee välttää kaikkia nopeita 
ja repiviä vetoja. Kaapelin kiinnittämisessä johtoteihin tulee huomioida kaapelin 
puristuslujuus. Kaapelin vaippaan kohdistuvia painumia (esim. sopimaton kiinnitys) 
tulee välttää.  

Huom. Kuitukaapelin lasersäteily on vaarallinen silmälle. Normaalissa 
käyttötoiminnassa lasersäteily on täysin suljettu kuidun ja päätelaitteen sisään.  Jos 
kytketty kaapeli pääsee irtoamaan kytkennästään tai kaapeli rikkoontuu, korjaamisen 
saa suorittaa vain ammattilainen 
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Vuores ICT: toimintamalli 
Vuores Palvelu Oy  

Vuores-tietoverkon suunnittelua, toteutusta ja toimintaa hallinnoi Vuores Palvelu Oy: 
• Omistaa ja rakennuttaa kuituverkon 
• Alihankkii alueen tietoliikenneoperoinnin kilpailuttamalla 
• Hallinnoi tietoliikenneinfrastruktuuria 
• Myy ja markkinoi tietoverkkoa ja sen palveluita 
• Ylläpitää ja kehittää Vuores.fi-alueverkkoportaalia, joka kokoaa mm. alueen 

uutiset, tapahtumat, palvelut ja yhteisöllisen sisällön. 
 

Pääasiallinen rahoitusmalli on tulorahoitus, jossa Vuores-tietoverkon rakentaminen 
rahoitetaan osakkailta saatavilla investointiosuuksilla ja yksityisasiakkaiden 
maksamilla liittymismaksuilla sekä palvelut osakkailta ja verkon muilta käyttäjiltä 
perittävillä käyttömaksuilla. 

Muut toimijat 

Rakennuttajat, myöhemmin asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöyhtiöt ja muut alueelta 
kiinteistön omistavat tahot liittyvät Vuores Palvelu Oy:n osakkaiksi ja saavat verkon 
palveluineen käyttöönsä. Myös omakotirakentajat voivat liittyä tietoverkkoon Vuores 
Palvelu Oy:n yksityisasiakkaina. Osakkaat sitoutuvat tontinluovutusten yhteydessä 
tehtävillä sopimuksilla noudattamaan Vuores ICT-ohjetta. 

Keskeiset toimijat sekä toimintamalli verkon omistus-, käyttö- ja hallintasuhteista on 
esitetty kuvassa 1 sekä tarkennettu taulukossa 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1 - Keskeiset toimijat ja vastuut Vuores-tietoverkossa. 
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Taulukko 1. Vuores-tietoverkon toimijat ja vastuut. 

 
Vuores Palvelu Oy Vuores Palvelu Oy toimii kevyenä organisaationa, jonka 

toiminta sisältää mm. Vuores-tietoverkon rakentamisen ja 
operoinnin alihankinnan ja valvonnan ja joka vastaa näiden 
rahoituksesta.  

Rakennuttajat 
Asuntoyhtiöt 
Kiinteistöyhtiöt 

Rakennuttajat, myöh. asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt, 
ovat Vuores Palvelu Oy:n osakkaita ja sopivat verkon käytöstä 
Vuores Palvelu Oy:n kanssa. 
Kiinteistön tietoliikennekaapelointi on kiinteistön omaisuutta ja 
sen hallinnassa. Kaikki rakennusautomaatiojärjestelmät ovat 
kiinteistön omaisuutta. Kiinteistöt tarjoavat tilat ja 
sähkönsaannin tietoverkon laitteille Vuores ICT -ohjeen 
mukaisesti.  

Tietoverkon 
alihankkijat  

Palveluyhtiön kilpailuttamat ja valitsemat yritykset toimivat 
verkon toteuttajina, operaattorina, ylläpitäjänä ja 
asiakastukena. Tämä sisältää mm. käytännön rakennus- ja 
ylläpitotyöt palveluyhtiön toimeksiantoina. 

Vuores-
tietoverkon 
palveluntarjoajat 

Vuores-tietoverkon palveluntarjoajia voivat olla yritykset, 
julkiset organisaatiot, yksityiset asukkaat, ja palvelut voivat olla 
kaupallisia tai ei-kaupallisia. 
Palveluntarjoajat hyödyntävät tietoverkkoa ja sen tarjoamia 
peruspalveluita palveluiden toteutuksessa ja jakelussa. 
Palveluntarjoajat sopivat infrastruktuurin käytöstä Vuores 
Palvelu Oy:n kanssa ja laskuttavat itse asiakkaitaan. 
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Vuores ICT: tekninen 
ohjeistus 

 

Vuores ICT-ohjeen tekninen osuus määrittelee seuraavat kokonaisuudet: 

1) Valokuidulla toteutettava Vuoreksen alueen runkoverkko  

2) Korttelien ja tonttien sisäinen verkotus 

3) Kiinteistöjen sisäinen verkotus 

 

 
Kuva 2 – Vuores-tietoverkon rakenne 
 

Kuva 2 esittelee Vuores-tietoverkon teknisen rakenteen ja toteutusperiaatteen. 
Jatkokset, joissa verkko haarautuu tai kaapelit vaihtuvat toisiksi, sijaitsevat 
pääsääntöisesti kaapelikaivoissa. Taloyhtiöt ja omakotitalot liitetään tietoverkkoon 
tuomalla talokaapeli kaapelikaivosta talojakamoon. Mikäli yhdellä tontilla sijaitseva 
taloyhtiö muodostuu useasta kiinteistöstä, talokaapeli tuodaan taloyhtiön 
ensimmäisen rakennuksen talojakamoon, josta rakennuttaja toteuttaa kaapeloinnin 
mahdollisesti tarvittaviin alijakamoihin. 
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Kerrostalot 

 
Kuva 3 - Korttelin erillisten kerrostaloyhtiöiden liittäminen Vuores-tietoverkkoon 
 
 

 
 
Kuva 4 - Samaan kerrostaloyhtiöön kuuluvien rakennusten liittäminen Vuores-tietoverkkoon (esimerkki, lopullinen 
toteutus on kohdekohtainen) 
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Taulukko 2. Kerrostalojen liittäminen Vuores-tietoverkkoon. (Ks. myös tilausprosessin kuvaus ohjeen alusta.) 
 

Määritys Vastuullinen Toiminnan kuvaus 
Talokaapelin putkitus 
tontin rajalle 

Vuores Palvelu Oy Putkitus talokaapelia varten tontin rajalle.  

Talokaapelin putkitus 
tontin rajalta 
talojakamoon 

Rakennuttaja Putkituksen jatkaminen valokaapelia varten tontin rajalta 
talojakamoon (kuva 4). Mikäli samaan taloyhtiöön 
kuuluu useampia rakennuksia, rakennuttajan rakentama 
ensimmäinen talo/tekninen tila sisältää taloyhtiön 
talojakamon, joka palvelee kaikkia taloyhtiön 
rakennuksia ja niiden mahdollisia alijakamoja (kuva 5). 
Rakennuttajan tulee jatkaa kaapelointi talojakamolta 
muiden rakennusten mahdollisiin alijakamoihin. 

Talojakamon tilavaraus Rakennuttaja  Kytkentäpaikka, jossa kiinteistön sisäjohtoverkon johdot 
liitetään runkoverkkoon.  
 
Talojakamo toteutetaan riittävän tilavaksi Liikenne- ja 
viestintäviraston 65 D/2019 määräyksen mukaisesti. 

Alijakamon tilavaraus 
(usean rakennuksen 
taloyhtiöt) 

Rakennuttaja Talojakamon ja huoneistojakamon välissä sijaitseva 
sisäjohtoverkon teletila, johon talojakamosta tulevat 
johdot päätetään ja johon tarpeelliset kytkentäpaneelit 
ja laitteet asennetaan. 

Tontin sisäinen putkitus 
ja kaapelointi (usean 
rakennuksen taloyhtiöt) 

Rakennuttaja Putkituksen ja kaapeloinnin jatkaminen yhtenäisenä 
tontin sisällä talojakamosta taloyhtiön muiden 
rakennusten mahdollisiin alijakamoihin. 

Talokaapeli Vuores Palvelu Oy 
(Rakennuttaja) 

Kiinteistöön tuleva valokuitukaapeli.  
 
Mikäli talokaapeli on vedetty tontille valmiiksi, se on 
kiepillä tontin rajalla. Tällöin rakennuttaja vastaa 
kaapelin vetämisestä talojakamoon. Kaapelia ei saa 
taivuttaa tai katkaista. 
 
Mikäli talokaapelia ei ole tontin rajalla valmiina, 
rakennuttaja tilaa sen Vuores Palvelu Oy:stä. 

Talojakamon 
aktiivilaitteet  

Vuores Palvelu Oy Vuores Palvelu Oy toimittaa tarvittavat aktiivilaitteet. 

Alijakamon aktiivilaitteet 
(usean rakennuksen 
taloyhtiöt) 

Vuores Palvelu Oy Vuores Palvelu Oy toimittaa mahdollisiin alijakamoihin 
tarvittavat aktiivilaitteet. 

Nousukaapelointi Rakennuttaja Talo/ali- ja kotijakamoiden välinen kaapelointi. 
Toteutetaan Liikenne- ja viestintäviraston 65 D/2019 
määräyksen mukaisesti. 

Kotijakamo Rakennuttaja Asuin- tai liikehuoneistoon sijoitettu tila, johon talo- tai 
mahdollisesta alijakamosta tulevat johdot päätetään ja 
johon huoneistokohtaiset kytkentäpaneelit ja laitteet 
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asennetaan. Kotijakamo toteutetaan riittävän tilavaksi 
Liikenne- ja viestintäviraston 65 D/2019 määräyksen 
mukaisesti. 

Kotijakamon 
aktiivilaitteet 

Rakennuttaja 
 

Jos nousukaapeloinnissa otetaan käyttöön kuitu, 
rakennuttaja hankkii ja asennuttaa kotijakamoihin 
kuitupäätelaitteet, joissa on RJ45 Ethernet -liityntä. 
Rakennuttaja tilaa päätelaitteet operaattorilta tai 
varmistaa operaattorilta muualta hankittavien 
päätelaitteiden soveltuvuuden verkkoon. Päätelaitteet 
jäävät taloyhtiön omistukseen. 
 
Jos nousukaapeloinnissa otetaan käyttöön Cat6/7-
kaapelointi, ei erillistä kuitupäätelaitetta tarvita. 
Oletusarvoisesti yksi huoneiston tietoverkkorasioista 
kytketään aktiiviseksi ja merkitään.  
 
Huoneiston haltija voi itse hankkia ethernet-kytkimen 
kotijakamoon halutessaan kytkeä useamman 
huoneiston tietoverkkorasioista tai käyttää yhteyden 
jakamiseen WLAN-reititintä/tukiasemaa. Myös 
rakennuttaja voi varustaa kotijakamot ethernet-
kytkimillä, mikäli halutaan että useita tietoverkkorasioita 
on oletusarvoisesti kytketty. Tällöin suositellaan 
rimakiinnitykseen soveltuvien kytkimien käyttöä. 
Kotijakamoihin tarjotaan valmiiksi kytkentäkaapeleita. 

Kotikaapelointi Rakennuttaja Huoneiston sisäinen, kotijakamon ja tietoliikenne-
rasioiden välinen kaapelointi. Toteutetaan Liikenne- ja 
viestintäviraston 65 D/2019 määräyksen mukaisesti. 
Tietoliikennerasia, johon yhteys on valmiiksi kytketty, 
tulee merkitä. 

Varaukset WLAN-
tukiasemille 

Rakennuttaja Kiinteistöön tulee varata tilat, sähkönsyötöt sekä CAT-
6/7-verkkokaapeloinnit WLAN-tukiasemille (yksi tai 
useampi, tarvittavan verkon kattavuusalueen mukaan). 
Sijainnit tulee valita siten, että langaton yhteys kattaa 
kiinteistön piha-alueet oleellisilta osin ja että asennus 
sopii ympäristöön mahdollisimman hyvin.  

WLAN-aktiivilaitteet Rakennuttaja Kiinteistöön voidaan toteuttaa langaton verkko 
hankkimalla ja asentamalla tukiasemat niille varatuille 
paikoille ja liittämällä laitteet WLAN-verkon käyttöön 
varattuun kiinteään tietoliikenneyhteyteen.  

Varaukset infonäyttö-
järjestelmälle 

Rakennuttaja Kiinteistöön tulee toteuttaa johtoreitit ja liitynnät tai 
liityntävaraukset (sähkönsyöttö kahdelle laitteelle sekä 
tietoverkkoliityntä) mahdollista infonäyttöjärjestelmää 
varten. Suositeltavat asennuspaikat ovat rappujen 
sisäänkäyntikerrokset tai muut vastaavat keskeiset 
paikat, jotka palvelevat mahdollisimman useata 
asukasta. 
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Piharakennusten 
verkotus 

Rakennuttaja 
Asukas 

Piharakennukset kattavan verkon avulla saadaan 
laajennettua ja otettua tarvittaessa verkon piiriin myös 
näissä rakennuksissa olevat tietoverkkolaitteet sekä 
esimerkiksi autot ja lämmitystolpat. 

Jollei piharakennukseen ole mahdollista tai järkevää 
viedä kiinteää kaapelia, voidaan yhteys toteuttaa 
langattomana WLAN-yhteytenä.  

Pääsy jakamoihin ja 
aktiivilaitetiloihin 

Asukas 
Rakennuttaja 
Isännöitsijä 

Vuores Palvelu Oy:llä on Vuores-tietoverkon 
toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi oltava pääsy jokaisen 
kiinteistön aktiivilaitetiloihin (jakamot). Suositeltavin tapa 
toteuttaa laitetilojen lukitus on teleyritysten yhteiseen 
sarjaan kuuluva lukko, KTL1E-lukitusjärjestelmä. 

Valmius liittyä 
rakennusautomaatio-
valvomoon 

Rakennuttaja 
 

Kiinteistöön tulee toteuttaa tietoverkon johtoreitit ja 
liitynnät tai liityntävaraukset 
rakennusautomaatiovalvomoon liittymistä varten. 
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Kuva 5 - Taloyhtiön verkko ja omistussuhteet – sisäkaapelointi parikaapelilla 
 

 
Kuva 6 - Taloyhtiön verkko ja omistussuhteet – sisäkaapelointi kuitukaapelilla 
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Rivitalot/Paritalot/Erillistalot 
 

                                                                                                                                                                                                                                            
 
Kuva 7 - Rivi-, pari- ja erillistaloyhtiö (esimerkki 1). Ensimmäinen rakennus sisältää talojakamon, josta yhteydet 
kotijakamoihin suoraan tai alijakamon kautta. 
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Kuva 8 - Rivi-, pari- ja erillistaloyhtiö (esimerkki 2). Erillinen rakennus sisältää talojakamon, josta yhteydet 
huoneistojen kotijakamoihin. 
 
Taulukko 3. Rivi-, pari- ja erillistalojen liittäminen Vuores-tietoverkkoon. (Ks. myös tilausprosessin kuvaus ohjeen 
alusta.) 
 

Määritys Vastuullinen Toiminnan kuvaus 
Talokaapelin putkitus 
tontin rajalle 

Vuores Palvelu Oy Putkitus valokaapelia varten aluejakamosta tontin rajalle.  

Talokaapelin putkitus 
tontin rajalta 
talojakamoon 

Rakennuttaja Putkituksen jatkaminen valokaapelia varten yhtenäisenä 
tontin rajalta talojakamoon. Rakennuttajan 
ensimmäiseksi rakentama talo/tekninen tila sisältää 
taloyhtiön talojakamon, joka palvelee kaikkia tontin 
rakennuksia. 

Tontin sisäinen 
putkitus ja kaapelointi 

Rakennuttaja Kaapeloinnin ja putkituksen jatkaminen yhtenäisenä 
tontin sisällä talojakamosta muiden rakennusten 
mahdollisiin alijakamoihin tai suoraan kotijakamoihin.  

Talokaapeli Vuores Palvelu Oy 
(Rakennuttaja) 

Kiinteistöön tuleva valokuitukaapeli.  
 
Mikäli talokaapeli on vedetty tontille valmiiksi, se on 
kiepillä tontin rajalla. Tällöin rakennuttaja vastaa kaapelin 
vetämisestä talojakamoon. Kaapelia ei saa taivuttaa tai 
katkaista. 
 
Mikäli talokaapelia ei ole tontin rajalla valmiina, 
rakennuttaja tilaa sen Vuores Palvelu Oy:stä. 

Talojakamon tilavaraus Rakennuttaja  Kytkentäpaikka, jossa kiinteistön sisäjohtoverkon johdot 
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liitetään runkoverkkoon.  
Talojakamo toteutetaan riittävän tilavaksi Liikenne- ja 
viestintäviraston 65 D/2019 määräyksen mukaisesti. 

Alijakamon tilavaraus Rakennuttaja Talojakamon ja kotijakamon välissä tarvittaessa sijaitseva 
sisäjohtoverkon teletila, johon talojakamosta tulevat 
johdot päätetään ja johon tarpeelliset kytkentäpaneelit ja 
laitteet asennetaan. 

Talojakamon 
aktiivilaitteet 

Vuores Palvelu Oy Vuores Palvelu Oy yhdistää talojakamon alueen 
runkoverkkoon ja toimittaa tarvittavat aktiivilaitteet. 

Alijakamon 
aktiivilaitteet 

Vuores Palvelu Oy Vuores Palvelu Oy toimittaa tarvittavat aktiivilaitteet. 

Nousukaapelointi Rakennuttaja Talo/ali- ja kotijakamoiden välinen kaapelointi. 
Toteutetaan Liikenne- ja viestintäviraston 65 D/2019 
määräyksen mukaisesti. 

Kotijakamo Rakennuttaja Asuin- tai liikehuoneistoon sijoitettu tila, johon talo- tai 
alijakamosta tulevat johdot päätetään ja johon 
huoneistokohtaiset kytkentäpaneelit ja laitteet 
asennetaan. Kotijakamo toteutetaan riittävän tilavaksi 
Liikenne- ja viestintäviraston 65 D/2019 määräyksen 
mukaisesti. 

Kotijakamon 
aktiivilaitteet 

Rakennuttaja Jos nousukaapeloinnissa otetaan käyttöön kuitu, 
rakennuttaja hankkii ja asennuttaa kotijakamoihin 
kuitupäätelaitteet, jossa on RJ45 Ethernet -liityntä. 
Rakennuttaja tilaa päätelaitteet operaattorilta tai 
varmistaa operaattorilta muualta hankittavien 
päätelaitteiden soveltuvuuden verkkoon. Päätelaitteet 
jäävät taloyhtiön omistukseen. 
 
Jos nousukaapeloinnissa otetaan käyttöön Cat6/7-
kaapelointi, ei erillistä kuitupäätelaitetta tarvita. 
Oletusarvoisesti yksi huoneiston tietoverkkorasioista 
kytketään aktiiviseksi ja merkitään. Huoneiston haltija voi 
itse hankkia ethernet-kytkimen kotijakamoon 
halutessaan kytkeä useamman huoneiston tietoverkko-
rasioista tai käyttää yhteyden jakamiseen WLAN-
reititintä/tukiasemaa. Myös rakennuttaja voi varustaa 
kotijakamot ethernet-kytkimillä, mikäli halutaan että 
useita tietoverkkorasioita on oletusarvoisesti kytketty. 
Tällöin suositellaan rimakiinnitykseen soveltuvien 
kytkimien käyttöä. Lisäksi suositellaan, että 
kotijakamoihin tarjotaan valmiiksi kytkentäkaapeleita. 

Kotikaapelointi Rakennuttaja Huoneiston sisäinen, kotijakamon ja 
tietoliikennerasioiden välinen kaapelointi. Toteutetaan 
Liikenne- ja viestintäviraston 65 D/2019 määräyksen 
mukaisesti. Tietoliikennerasia, johon yhteys on valmiiksi 
kytketty, tulee merkitä. 
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Tila WLAN-
tukiasemalle 

Rakennuttaja Kiinteistöön tulee varata tilat, sähkönsyötöt sekä CAT6/7-
verkkokaapeloinnit WLAN-tukiasemille (yksi tai useampi, 
tarvittavan verkon kattavuusalueen mukaan). Sijainnit 
tulee valita siten, että langaton yhteys kattaa kiinteistön 
piha-alueet oleellisilta osin ja että asennus sopii 
ympäristöön mahdollisimman hyvin. 

WLAN-aktiivilaitteet Rakennuttaja Kiinteistöön voidaan toteuttaa langaton verkko 
hankkimalla ja asentamalla tukiasemat niille varatuille 
paikoille ja liittämällä laitteet WLAN-verkon käyttöön 
varattuun kiinteään tietoliikenneyhteyteen. 

Piharakennusten 
verkotus 

Rakennuttaja 
Asukas 

Piharakennukset kattavan verkon avulla saadaan 
laajennettua ja otettua verkon piiriin myös näissä 
rakennuksissa olevat tietoverkkolaitteet sekä esimerkiksi 
autot ja lämmitystolpat. Jollei piharakennukseen ole 
mahdollista tai järkevää viedä kiinteää kaapelia, voidaan 
yhteys toteuttaa langattomana WLAN-yhteytenä. 

Pääsy jakamoihin ja 
aktiivilaitetiloihin 

Asukas 
Rakennuttaja 
Isännöitsijä 

Vuores Palvelu Oy:llä on Vuores-tietoverkon 
toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi oltava pääsy jokaisen 
kiinteistön aktiivilaitetiloihin (jakamot). Suositeltavin tapa 
toteuttaa laitetilojen lukitus on teleyritysten yhteiseen 
sarjaan kuuluva lukko, KTL1E-lukitusjärjestelmä. 

Valmius liittyä 
rakennusautomaatio-
valvomoon  

Rakennuttaja 
 

Kiinteistöön tulee toteuttaa tietoverkon johtoreitit ja 
liitynnät tai liityntävaraukset 
rakennusautomaatiovalvomoon liittymistä varten. 
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Omakotitalot 

HUOM. Tämä ohje koskee Koukkurannan ja Isokuusen omakotirakentajia. Mikäli omakotitontti sijaitsee 
Mäyränmäessä tai Virolaisessa, omakotirakentajaa pyydetään kysymään tarkennukset ohjeisiin Vuores 
Palvelusta. 
 

 
Kuva 9 - Omakotitalojen liittäminen Vuores-tietoverkkoon.  
 
Taulukko 4. Omakotitalojen liittäminen Vuores-tietoverkkoon. (Ks. myös tilausprosessin kuvaus ohjeen alusta.) 
 

Määritys Vastuullinen Toiminnan kuvaus 
Talokaapelin putkitus 
tontin rajalle 

Vuores Palvelu Oy Putkitus valokaapelia varten katujakamosta tontin 
rajalle.  

Talokaapelin putkitus 
tontin rajalta 
talojakamoon 

Rakennuttaja Putkituksen (M110mm) jatkaminen talokaapelia varten 
tontin rajalta talojakamoon.  
Putkien täytyy olla sisäpinnaltaan sileitä 
kaapelinsuojaputkia (ei esim. salaojaputkia), eikä niissä 
saa esiintyä jyrkkiä mutkia (mutkan säde oltava 
vähintään 1000 mm, katso oheinen kuva). Putkitus on 
rakennettava siihen kohtaan tontin rajaa, johon 
talokaapeli on tuotu. Käyttämättömän putken päät 
tulpataan. 

Talokaapeli Vuores Palvelu Oy 
Rakennuttaja 

Taloon tuleva valokuitukaapeli. Vuores Palvelu Oy tuo 
talokaapelin valmiiksi tontin rajalle. Rakennuttaja 
vastaa talokaapelin vetämisestä talojakamoon. Kaapelia 
ei saa taivuttaa tai katkaista. Rakennuttaja tilaa Vuores 
Palvelu Oy:ltä kuitujen päättämisen talojakamoon. 
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Talo- ja kotijakamon 
tilavaraus 

Rakennuttaja Omakotitaloissa talojakamo ja kotijakamo sijoittuvat 
käytännössä usein samaan laitekaappiin, jossa 
talokaapeli ja kiinteistön sisäverkko kohtaavat.  
 
Jakamokaapin minimikokona on kork. 600 mm x lev. 
400 mm x syv. 150 mm. 
 
Laitekaapille tulee olla suora (taivuttamaton) nousu 
talokaapelista. 

Talo- ja kotijakamon 
laitteet 

Vuores Palvelu Oy  
Rakennuttaja 
Asukas 

Vuores Palvelu Oy:n alihankkima kuituverkon toteuttaja 
asentaa kuitupäätekotelon talojakamoon ja päättää 
kuidut siihen sekä mittaa kuidut ja todentaa 
asennuksen onnistumisen. Operaattori toimittaa ja 
asentaa liittymismaksuun sisältyvän kuitupäätelaitteen, 
jossa on Ethernet-liityntä (RJ-45). 
 
Kuitupäätelaite jää asukkaan/rakennuttajan 
omistukseen ja vastuulle. 

Kotikaapelointi Rakennuttaja Huoneiston sisäinen, kotijakamon ja 
tietoliikennerasioiden välinen kaapelointi. Toteutetaan 
Liikenne- ja viestintäviraston 65 D/2019 määräyksen 
mukaisesti. 

Piharakennusten 
verkotus 

Rakennuttaja 
Asukas 

Piharakennukset kattavan verkon avulla saadaan 
laajennettua ja otettua verkon piiriin myös näissä 
rakennuksissa olevat tietoverkkolaitteet sekä 
esimerkiksi autot ja lämmitystolpat. 

Jollei piharakennukseen ole mahdollista tai järkevää 
viedä kiinteää kaapelia, voidaan yhteys toteuttaa 
langattomana WLAN-yhteytenä.  

Pääsy huoneisto- ja 
talojakamoon 

Rakennuttaja 
Asukas 

Operaattorilla on Vuores-tietoverkon toteuttamiseksi ja 
ylläpitämiseksi oltava tarvittaessa pääsy talo- ja 
kotijakamoon. Operaattori sopii pääsystä 
asukkaan/rakennuttajan kanssa. 
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Kuva 10 - Omakotirakennuksen verkko ja omistussuhteet 
 
 

 
 
Kuva 11 - Putkitus tontin rajalta talojakamoon. Kuvassa tontille tuleva putkitus on usealle tontille yhteinen ja 
talokaapelit vedettynä valmiiksi tontin rajalle. 
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Sisäjohtoverkko 

Sisäjohtoverkko tarkoittaa valokuidulla ja parikaapeloinnilla toteutettua kiinteistön 
sisäistä verkotusta ja koostuu talojakamosta, mahdollisista alijakamoista, 
kotijakamosta, näiden jakamoiden välisestä kaapeloinnista sekä kotikaapeloinnista ja 
tietoliikennerasioista. Kiinteistöjen sisäisessä verkotuksessa noudatetaan Liikenne- ja 
viestintäviraston määräystä 65 D/2019 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 
sekä sen tulkintaohjetta Perustelut ja soveltaminen.  

 
Talo- ja alijakamoiden välinen kaapelointi 

Mikäli taloyhtiö koostuu useasta rakennuksesta ja/tai etäisyydet niin vaativat, 
toteutetaan alijakamo tai -jakamoita. Aluekaapelointi eli kaapelointi, joka yhdistää 
alijakamon talojakamoon, toteutetaan Liikenne- ja viestintäviraston määräysten 
mukaan. 

Nousukaapelointi 

Kiinteistöjen nousukaapelointi toteutetaan tähtimäisesti Liikenne- ja viestintäviraston 
määräysten mukaisesti.  

Talo- tai mahdollisesta alijakamosta jokaisen huoneiston kotijakamoon asennetaan 
vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja neljä optista yksimuotokuitua huomioiden 
määräyksessä mainitut sisäverkkojen suorituskyky ja järjestelmäarvot. 

Jos nousukaapeloinniksi otetaan käyttöön optinen kaapelointi, jokaiseen 
kotijakamoon asennetaan rakennuttajan kustannuksella kuitumuunnin 
/kuitupäätelaite, jolla kuitu kytketään kotikaapelointiin.  

Yhteisantenniverkon nousukaapelointi toteutetaan siten, että talojakamosta tai 
mahdollisesta alijakamosta jokaisen huoneiston kotijakamoon asennetaan 
koaksiaalikaapelointi.  

Talojakamo 

Talojakamo on suunniteltava, sijoitettava, mitoitettava ja toteutettava siten, että 
kaapeleille saadaan tarkoituksenmukaiset ja turvalliset kaapelireitit, tilaan on 
mahdollista sijoittaa tietoverkkoon kuuluvia sisäverkkoon kytkettävien liittymien 
tarvitsemia laitteita ja kaapeleita, huolto ja ylläpito voidaan suorittaa 
tarkoituksenmukaisesti, tilan ilmanvaihto, lämpötila-alue, kosteus ja valaistus ovat 
sopivat sinne sijoitettaville laitteille ja että tilaa jää myös kohtuullisiin tulevaisuuden 
tarpeisiin. Talojakamossa on oltava asianmukainen säilytystila sisäverkkojen 
asiakirjoille sekä vähintään neljä sähköpistorasiaa. 

Kotikaapelointi 

Huoneistokohtaisen yleiskaapelointiverkon parikaapelit (vähintään kaksi kategorian 6 
parikaapelia) ja antenniverkon koaksiaalikaapelit asennetaan kotijakamosta 
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tähtimäisesti huoneiden liitäntäpisteisiin. Jokaista asuinhuonetta kohden asennetaan 
vähintään yksi kaksiosainen tietoliikennerasia sekä yksi antennirasia. 

Liitäntäpisteiden sijoittelu ja tiheys vaikuttavat keskeisesti palvelujen saatavuuden 
helppouteen ja mukavuuteen. Useat kodin viihde-elektroniikkalaitteet ja kodinkoneet 
perinteisten tietokoneiden lisäksi tarvitsevat internetyhteyttä. 

Huoneen tietoliikennerasiaan voidaan tarvittaessa yhdistää myöhemmin erillinen 
kytkin, joka lisää RJ45-liittymien määrää. 

Kotijakamo 

Huoneiston antenni-, tietoverkko- ja mahdolliset rakennusautomaatio-kytkennät 
tehdään kotijakamossa, joka on käytännössä laitekaappi. Huoneiston tietoverkko- ja 
antennikaapeloinnin rasiat numeroidaan ja kotijakamon paneeleihin merkitään 
vastaavat numerot.  

Minimissään jakamon hyötysyvyyden on oltava vähintään 90 mm ja jakamon 
asennuspinta-ala (korkeus x leveys) vähintään 0,24 m2. Yleiskaapeloinnin liittimet ja 
antennihaaroitin on sijoitettava siten, että kaapelit voidaan liittää niihin riittävän 
suurella taivutussäteellä ovi suljettuna. Lisäksi sähköpistorasiat (vähintään 2 kpl) 
tulee sijoittaa siten, että aktiivilaitteiden pistotulpalla varustetut teholähteet sopivat 
niihin ovi suljettuna. Kotijakamossa on oltava tila asukkaan päätelaitteille. WLAN-
kuuluvuuden parantamiseksi suositellaan käyttämään metallisissa kotijakamoissa 
muovista valmistettuja ovia. 

 
Tarkennukset omakotitalon talo/kotijakamoa varten 

Omakotitaloissa talojakamo ja kotijakamo sijoittuvat käytännössä usein samaan 
laitekaappiin. Kaapeleiden tuonti jakamolle on järjestettävä noudattaen 
taivutussäteitä ja kaapelinveto-ohjeita. 

Jakamossa tulee olla tilaa kuitupäätekotelolle, ristikytkentäpaneeleille (RJ45) kutakin 
huonerasiaa kohden, antennihaaroittimelle, tietoverkon ja kaapeli-tv:n 
kuitupäätelaitteelle ja tarpeen mukaan myös esimerkiksi rakennusautomaation 
moduuleille, verkkokiintolevylle jne. sekä näiden virransyötöille ja muuntajille. 
Maadoitettuja 230 V pistorasioita on hyvä olla vähintään neljä kappaletta.  

Jakamo sijoitetaan huoneistossa kuivaan ja lämmitettyyn tilaan ja jonne on helppo 
pääsy, esimerkiksi eteisen seinään tai tekniseen tilaan. Jakamon tulee olla riittävän 
korkealla suojassa lapsilta ja lemmikkieläimiltä. Jakamossa tulee olla saranoitu ja 
lukittava ovi, säleikkö ilman vaihtumista varten tai muu ilmanvaihtomenetelmä.  

Kaapin koko riippuu rakennuttajan sinne asentamista laitteista sekä huoneiston 
sisäkaapeloinnin määrästä. Kaapin minimikokona yhdistetyssä huoneisto- ja 
talojakamossa voidaan pitää seuraavia mittoja: korkeus 600 mm, leveys 400 mm, 
syvyys 150 mm. 
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Kuva 13 - Omakotitalon talo/kotijakamon esimerkkipiirros  

Laitetilojen maadoitus 

Laitetilojen maadoituksissa ja potentiaalintasauksissa tulee noudattaa Liikenne- ja 
viestintäviraston määräystä 65 D/2019. 

Puhelinverkot 

Vuoreksen alueen kiinteä puhelinverkko toteutetaan tarvittaessa VoIP-tekniikalla 
Vuores-tietoverkossa. Perinteistä erillistä puhelinkaapelointia ei toteuteta. Analogiset 
puhelimet liitetään tarvittaessa sovittimilla huoneistojakamoihin. 

Antenniverkot 

Kaapeli-TV-verkko toimitetaan lähtökohtaisesti kuituverkolla talojakamoon asti, ja 
kaapeli-TV-signaali muunnetaan kuidusta antenniverkon koaksiaalikaapeliin tätä 
tarkoitusta varten toteutetulla kuitumuuntimella. 

Katso myös kohta Sisäjohtoverkko. 

Kiinteistön WLAN-verkko 

Myös asuin- tai liikekiinteistöt voivat ottaa tonteillaan langattoman verkon käyttöön 
palvelemaan asukkaita, vierailijoita ja yrityksiä. Langattomalla verkolla saadaan 
otettua tietoverkon piiriin esimerkiksi autojen lämmitystolpat. Langaton verkko 
voidaan liittää kiinteistön omaan Vuores-tietoverkon tietoliikenneyhteyteen 
hankkimalla ja asentamalla tukiasemat niille varatuille paikoille. Tiedot soveltuvista 
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laitteista saa alueverkon operaattorilta, jolta voi myös tilata tarvittavat tukiasemat ja 
asennustyön.  

Lähtökohtaisesti asennuksissa kannattaa kustannussyistä käyttää sisäkäyttöön 
tarkoitettuja tukiasemia, joilta viedään antennit kaapeleilla rakennuksen ulkopinnalle 
n. 4 m korkeuteen. Tukiasematila on laitetila (esimerkiksi kaappi seinällä, 
katonrajassa tai ullakolla ja mahdollisesti talojakamon läheisyydessä), johon WLAN-
tukiasema sijoitetaan. Hyvä sijainti tukiasemalle on esimerkiksi 1. tai 2. kerroksen 
rappukäytävässä alaslasketun sisäkaton takana katonrajassa. Yhteys tilasta 
ulkoantennien sijoituspaikkaan tulee olla suojattu mekaaniselta rasitukselta, enintään 
10 m mittainen, ja sen tulee mahdollistaa 6 antennikaapelin asennus (joko 6 kpl 20 
mm putket tai yksi paksu putki). Tilassa tulee olla tilavaraukset kahdelle tukiasemalle, 
kiinteistön sisäverkon kautta yhteys Vuores-tietoverkkoon sekä maadoitettu 
virransyöttö. Antenneille tulee sallia kiinnityspaikka. 

Rakennusautomaation tavoitetila 

Vuoreksen alueen kiinteistöissä ja rakennuksissa tavoitteena ovat nykyaikaiset ja 
avoimet rakennusautomaatiojärjestelmät. Teknisillä ratkaisuilla vaikutetaan mm. 
asukkaiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen, sekä kannustetaan 
sähkön ja veden taloudelliseen käyttöön, kiinteistöjen huoltoon sekä palveluyritysten 
palveluiden ja järjestelmien tuottaman tiedon tarjoamiseen asukkaille. 

Rakennusautomaatiojärjestelmään suositellaan liitettävän vähintään seuraavat 
laitteistot:  

• kiinteistön LVI-laitteiden ohjaus-, säätö- ja valvontatoiminnot 
• kiinteistön kylmäteknisten järjestelmien valvontatoiminnot 
• kiinteistön sähköteknisten laitteiden ohjaus- ja valvontatoiminnot 
• kiinteistön veden ja lämmönkulutusten seuranta ja raportointi  

 
Kiinteistöllä tulee olla valmius liittyä keskitettyyn rakennusautomaatio-valvomoon. Jos 
kiinteistö liitetään valvomoon, yhteys voidaan toteuttaa Vuores-tietoverkon 
välityksellä. Rakennusautomaatiourakkaan kuuluu yhteyden rakentaminen 
kytkettävien järjestelmien ja talojakamossa sijaitsevan ristikytkentäpaneelin välille, 
sisältäen tarvittavat laitteet ja ohjelmistot. Mikäli kiinteistön sisäkaapeloinnissa on 
käytössä parikaapelin sijaan kuitu, tulee huomioida, että kuituristikytkennän ja 
kytkettävän järjestelmän välille tarvitaan kuitumuunnin. 

Alueverkkoportaali 

Vuores Palvelu Oy:n toteuttama ja ylläpitämä Vuores.fi-portaali on Vuores-
tietoverkkoon kytkeytyvä Vuoreksen asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden 
yhteisöllinen palvelu- ja viestintäkanava. 
 
Portaali sisältää mm. kattavaa yleistä tietoa Vuoreksesta, alueen ajankohtaiset uutiset 
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ja tapahtumat, palveluhakemiston, taloyhtiöhakemiston, kuvagallerian ja alueellisten 
yhdistysten sivut.  

 
Portaalin periaatteena jatkuva kehittyminen ja avoimet rajapinnat. Portaalin 
ajankohtainen sisältö (halutessa myös intranetien sisältö) on nähtävissä myös 
rappunäytöillä ja ulkonäytöllä. Portaalissa voivat viestiä myös alueen kaupalliset ja 
julkiset toimijat esimerkiksi ilmoittamalla häiriötilanteista. 

Palvelut asukkaille 

Peruspalvelut  

• Internet-yhteys 100/100Mbps 
• Vuores.fi-alueverkkoportaali 

Lisäpalvelut (erikseen tilattavia) 

Ajankohtaiset tiedot lisäpalveluista ovat saatavissa Vuores-tietoverkon operaattorilta. 
 

Vuores ICT: 
viranomaismäärittelyt 

Vuores ICT-ohjeessa noudatetaan ja täydennetään Liikenne- ja viestintäviraston 
määräyksiä. Seuraavissa taulukoissa on vedetty yhteen ohjeen ja määräysten käyttö 
eri toimijoiden kannalta. 

 
Taulukko 5.  
 

Vuores ICT-tietoverkon 
referenssit ja siihen liittyvät 
ohjeistukset ja määrittelyt  

Rakennuttaja Vuores 
Palvelu Oy:n 
alihankkija 

Palvelun 
tarjoaja 
tieto-
verkossa 

Asukas 

Liikenne- ja viestintä-
viraston määräys 

Velvoittava Velvoittava - Oleellinen 

Liikenne- ja viestintäviraston määräys 65 D/2019 kiinteistön sisäverkoista ja 
teleurakoinnista, voimassa 1.1.2020 alkaen. 

Edelliseen liittyen myös määräyksen 65 D/2019 perustelut ja soveltaminen -
dokumentissa esitetyt liitteet määräyksen aihepiiriin liittyvistä standardeista ja 
ohjeista. 

Vuores ICT-ohje  Velvoittava Velvoittava Velvoittava Oleellinen 
Tämä dokumentti, saatavilla vuores.fi/vuorespalvelu 

 


