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Esipuhe 

Lisäkirjeen on laatinut Kari Lehtonen. Laatimisessa ovat olleet mukana: Aleksi Haa-
pavaara ja Pepe Vahlberg Pirkanmaan ELY-keskuksesta sekä Jaakko Knuutila Väy-
lävirastosta. Kallioleikkausten suunnitteluperiaatteet on esitetty alun perin ohjeen 
Tien Poikkileikkauksen suunnittelu joulukuussa 2021 tehtävässä päivityksessä. 

Laki sähköisen viestinnän palveluista (229 §) edellyttää 5G-piensolutukiasemien 
sijoittamisen ehtojen julkaisemista Liikenne- ja viestintäviraston verkkotietopis-
teellä 31.12.2021 mennessä.  

Teleoperaattorit ovat ehdottaneet kallioleikkausten suunnittelua niin, että uusiin 
kallioleikkauksiin on helpompi asentaa telekaapeleita. Lisäksi on esitetty mahdolli-
suus asentaa moottoritien tiealueen reunaan jatkuva suojaputki tien rakennusvai-
heessa, johon voisi sijoittaa kaapeleita joko heti tai tien liikenteelle oton jälkeen. 

Helsingissä joulukuussa 2021 

Väylävirasto 
Tekniikka ja ympäristö/Tie- ja geotekniikka 
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1 5G-piensolutukiasemien sijoittaminen 
tiealueelle 

1.1  Luvan 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. Luvussa 3 on perusteltu, miksi piensolutukiasemien 
ja niihin liittyvien johtojen sijoittamista ei sallita moottoritieltä tai muulta hyvin vil-
kasliikenteiseltä käsin. 

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 sijoit-
tamisesta maantien tiealueelle asetetut vaatimukset ja Väyläviraston ohjeet (mm. 
Sähkö- ja telejohdot ja maantiet). Lupa tulee myöntää yhteiskunnan tai tielii-
kenteen kannalta välttämättömien viestintä-, sähkö-, vesihuolto- ym. verkostojen 
sijoittamiseen, jos rakenteet eivät aiheuta vaaraa liikenteelle eikä vähäistä suu-
rempaa haittaa tienpidolle. Jos vaara tai vähäistä suurempi haitta ilmenee vasta 
vuosien kuluttua myöhemmin, johdon tai rakenteen omistajan on siirrettävä johto 
tai rakenne kustannuksellaan. 

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 moottoritien tai muun vilkasliikenteisen tien tiealueelle. 
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. 

1.2  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 suun-
nittelu, jos ei käytetä kaidetta. Törmäysten vähentämiseksi masto kannattaa si-
joittaa selvästi vähimmäisetäisyyttä kauemmas mielellään tietä selvästi ylemmäs. 
Yleensä on helppo löytää tällainen sijoituspaikka tiealueelta. Jos mastoon törmää-
minen estetään kaiteella, maston omistaja vastaa kaiteen asennuskustannuksista. 
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Kaiteen pituuden on oltava Väyläviraston ohjeen Tiekaiteiden suunnittelu mu-
kainen. 

Väyläviraston julkaisussa 5G-piensolutukiasemien tarve ja sijoittamisen eh-
dot vilkasliikenteisen 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 si-
jaintipaikkoja, jos mastojen on tarkoitus palvella autojen 5G-tietoliikennettä piste-
kohtaisesti tai pidemmällä osuudella. 

1.3  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. 

2 Sähkö- ja telekaapeleiden sijoittaminen 
uusien tai levennettyjen teiden 
kallioleikkauksiin 

2.1  Uusien kallioleikkausten tilan mitoitus 

Uusien teiden ja levennettävällä tiellä levennettävän puolen kallioleikkauksissa ale-
taan käyttää kuvien 1 ja 2 mukaisia kallioleikkauksia. 

Kaiteellisten kallioleikkausten louhintasyvyys toteutetaan aikaisempaa suurempana 
niin, että kallioleikkauksen reunaan syntyy kuvan 1 mukainen tila, johon mahtuu 
rinnakkain 50 mm välein ainakin kolme telekaapelin suojaputkea. Tilan täyttöma-
teriaaliksi on määritelty kivetön kitkamaa, jolloin suojaputket voi asentaa myös 
jälkeenpäin. Aikaisemmin tilan kohdalla oli kiinteää kalliota tai louhetta. 

Tilan yläpuolisen sivuojan syvyys riippuu kohdekohtaisesti siitä, valuuko kallion 
päältä ojaan paljon vettä tai edellyttääkö viettosuunta normaalia syvempää ojaa. 
Jos ojan syvyys on normaali 0,75 m, suojaputkien päälle voidaan asentaa jälkeen-
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päin toiset kolme suojaputkea. Joskus ojan syventämistarve ilmenee vasta muuta-
man käytössä olo vuoden jälkeen. Siksi suojaputket on asennettava kuvan mukai-
sesti riittävän syvälle, jotta ojan syventäminen tai myöhempien suojaputkien asen-
taminen tulee mahdolliseksi. Helpointa on asentaa suojaputket paikalleen ennen 
maatäytteen tekemistä. Ei ole tarkoituksenmukaista antaa lupia telekaapeleiden 
auraamiseen ahtaaseen kaapelitilaan. Vain 20 kV sähkökaapeli voitaisiin asentaa 
ilman suojaputkea. 

 

 

Kuva 1. Kaiteellinen kallioleikkaus. 
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Kaiteettomassa kallioleikkauksessa on kuvan 2 mukainen maasta tehty ulkoluiska, 
joka vähentää tieltä suistuvan auton törmäysvaaraa kallioon. Moottoriteillä ulko-
luiskan leveys on 4 m ja muilla 3 tai 2 m. Tilan täyttömateriaaliksi on määritelty 
kivetön kitkamaa tai kuiva koheesiomaa, johon voidaan aurata kaapeleita normaa-
liin asennussyvyyteen. Tilan riittämistä voi tässäkin edistää käyttämällä yhteisra-
kentamista ja suojaputkia. Aikaisemmin ulkoluiskan alla oli usein louhetta tai kiin-
teää kalliota lähes pintaan asti. 

Uusissa kallioleikkauksissa tien sisäluiska on tarkoitus varata kaiteelle, tien sala-
ojaputkille ja niiden tarkastuskaivoille sekä tievalaisukselle, vaikka kaidetta tai va-
laistusta ei rakennettaisi heti tien rakentamisen yhteydessä. 

 

 

Kuva 2. Kaiteeton suojaluiskallinen kallioleikkaus. 
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3 Asennustyöt ja suojaputket moottoriteillä 

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. Moottoriteillä ja muilla hyvin vilkasliikenteisillä teillä 
vaara liikenteelle on ilmeinen, jos toimitaan tällaiselta tieltä käsin. Vaaraa suuren-
tavat näille teille tyypillinen liikenteen vauhtisokeus ja liikenteen suuri määrä sekä 
korkea nopeustaso, joka suurentaa mahdollisen törmäyksen seurauksia autossa 
olijoille tai tiealueella työskenteleville ja mahdollistaa suistumisen kauas tieltä. 

Moottoritien tiealueen reunaan ja kallioleikkausten reunaan on mahdollista asentaa 
moottoritien rakennusvaiheessa suojaputki, jonka jatkoskaivojen ja -kaappien tu-
lee olla sellaisissa paikoissa, että niille kulku on mahdollista muun tie- tai katuver-
kon kautta. Näin kaapeleiden asentaminen suojaputkeen jälkeenpäin on mahdol-
lista suorittaa muualta kuin moottoritieltä käsin. Suojaputken pitäisi silloin ulottua 
pitkälle matkalle eikä pelkkiin kallioleikkauksiin. 

4 Suojaputkien maksaja 

Luvun 2 mukaisia kallioleikkauksia tehdään useimmiten 

1) tehtäessä oikaisukohta nykyiseen päätiehen 

2) levennettäessä nykyistä tietä toisella tai molemmilla puolilla 

3) rakennettaessa uusi tieyhteys. 

Tapauksissa 1 ja 2 kaapelit siirretään yleensä nykyisen päätien reunasta, jos se 
puretaan paikoin tai muusta syystä uusi tien reuna on parempi paikka. Nykyisen 
päätien reunaan on myönnetty sijoituslupa tai -sopimus sillä ehdolla, että kaapelin 
omistaja vastaa siirron kustannuksista, jos tienpito (tässä tien purkaminen tai reu-
nan siirtäminen) sitä edellyttää. Tällä perusteella siirron ja suojaputkien kustan-
nukset kuuluvat siirrettävien kaapeleiden omistajille. Suojaputkien kustannuksiin 
osallistuvat tarvittaessa myös ne muut verkkotoimijat, jotka haluavat vuokrata suo-
japutkista tilaa kaapeleilleen. 

Uusienkin tieyhteyksien kallioleikkauksiin tullaan todennäköisesti sijoittamaan uu-
sia yleistä tietoliikennettä palvelevia telekaapeleita ja mahdollisesti jakeluverkon 
sähkökaapeleita. Nämä voivat palvella myös tieliikenteen palvelemiseen tarkoitet-
tuja ratkaisuja. Tässäkin suojaputkien ja kaapeleiden asentamisen kustannukset 
kuuluvat kaapeleiden omistajille. Tienpitäjä ei osallistu suojaputkien tai kaapelei-
den asentamisen kustannuksiin, vaikka ne olisivatkin välttämättömät esimerkiksi 
tieliikenteen palvelujen tuottamiseksi. Tienpitäjä maksaa vain mahdollisesti tilaa-
mastaan palvelusta. 

On pohdittu myös sitä, että tienpitäjä maksaisi suojaputkien asentamisen. Tätä ei 
pidetä hyvänä seuraavista syistä: 

 Tilanne aiheuttaisi epätasapuolisuutta, jos kaikkien verkkotoimijoiden kaa-
peleita ei saada mahtumaan suojaputkiin. Tienpitäjän on mahdoton selvit-
tää luotettavasti eri verkkotoimijoiden tarpeita. Ylimitoitus tulisi kalliiksi. 
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 Tilanne aiheuttaisi epätasapuolisuutta myös siinä, että suojaputket palveli-
sivat vain valtakunnallista tietoliikennettä harjoittavia verkkotoimijoita, 
koska uusia kallioleikkauksia tehdään melkein pelkästään pääteille. Paikal-
lista tietoliikennettä harjoittavat jäisivät ilman tukea. 

EU-lainsäädännön kannalta suojaputkien rakentaminen tienpitäjän kustannuksella 
olisi yrityksille annettavaa tukea, mutta ei lain vastaista, jos se tehtäisiin tasapuo-
lisuutta noudattaen. 

Samat periaatteet koskevat myös luvun 3 mukaisia moottoriteiden suojaputkia.  

 




