
KUITU KOTIIN
Nykyaikainen tiedonsiirto asuinkiinteistöissä 
edellyttää ohjeistusten mukaisten sisäverkko-
jen rakentamista valokuitukaapelien avulla. 
Viestintäviraston määräys M65 sisältää viimei- 
simmät ohjeet asuinkiinteistöjen sisäverkkojen 

yhdenmukaiseen, luotettavaan ja teknisesti 
laadukkaaseen toteuttamiseen. Tässä oppaassa 
kerromme lyhyesti, mitä sisäverkon rakenta- 
miseen liittyvät määräykset tarkoittavat valo- 
kuidun eli optisen kaapeloinnin osalta.



Mikä on valokuitu?
Valokuitu on tiedonsiirtomenetelmä, jossa lasinen tai muovinen kuitu johtaa valoa. Valokuitu on 
kapasiteetiltaan suurin, luotettavin ja skaalautuvin teknologia nykyaikaisten asuinrakennusten 
tiedonsiirtotarpeisiin. 

Tiedonsiirtosignaali kuljetetaan kuitua pitkin valolla. Valokuidussa tietoa voidaan siirtää jopa  
satoja kilometrejä eikä signaalin kulku häiriinny esimerkiksi ympäristön sähkömagneettisesta sätei- 
lystä. Valokuitua pitkin kulkeva signaali muunnetaan aina lopuksi laitteille sopivaan muotoon,  
joko ulkoisella tai sisäisellä muuntimella. 

Hyvä tietää valokuiduista

Tärkeintä valokuituverkon kytkennöissä on aina puhtaus. Yleisin verkon vikatilanne on likainen liitin.

Koska valokuitu on materiaalina herkempää kuin esimerkiksi kuparikaapeli, kaapelin rasitus ja 
taivutussäde tulee ottaa huomioon asennettaessa. 

Valokuituja on monimuotoisia ja yksimuotoisia. Asuinkiinteistöjen tietoliikenneyhteyksiin tulee 
käyttää ainoastaan yksimuotokuituja.

Asuinkiinteistöjen verkoissa käytetään vain SC- ja LC-liitintyyppejä, joissa on APC-hionta.

Liittimet ja APC-hionta
Kiinteistöjen kaikissa valokuitukytkennöissä käytetään joko SC- tai LC-tyyppisiä liittimiä, joissa on 
APC-hionta. Kaikki sisäverkon valokuitukaapelit tulee olla päätettyjä liittimiin.

APC-hiotuissa liittimissä kuidun pää on hiottu 8 asteen kulmaan. Hionta vaikuttaa kuitukaapelin  
heijastusvaimennukseen. Vinolla hionnalla saadaan valon heijastuminen takaisinpäin (heijastus- 
vaimennus) ohjattua pois kuidun ytimestä, mikä vähentää verkkoon ja aktiivilaitteisiin kohdistuvia 
vikoja. 

APC-hiotuilla liittimillä toteutetun liitoksen heijastusvaimennusarvo on oltava > 60 dB. Suoraan  
hiotuissa UPC-liittimissä vastaava arvo on noin > 45 dB. Liitosvaimennuksen sekä LC- että SC-liitoksissa 
tulisi olla hiontatavasta riippumatta alle < 0,25 dB.

APC-liittimet ovat vihreitä rungoltaan ja UPC-liittimet sinisiä. UPC-hiontaa käytetään Suomessa  
paljon teleoperaattoriverkoissa.
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Viestintäviraston määräyksen M65 lähtökohdat
Kiinteistöjen sisäverkon rakentamista ja teleurakointia koskeva Viestintäviraston määräys M65  
astui voimaan vuonna 2014 ja sitä päivitetään vuosittain. Määräystä sovelletaan kaikkiin vakinaiseen 
asuinkäyttöön tarkoitettuihin asuinkiinteistöihin, toimitilakiinteistöihin ja julkisiin kiinteistöihin. 
Loma-asunnot eivät kuulu määräyksen piiriin.

Määräyksen ensisijaisena tarkoituksena on yhdenmukaistaa kiinteistöjen sisäverkkojen rakentaminen 
Suomessa sekä tarjota asukkaille kilpailukykyiset palvelut myös tulevaisuudessa.

Määräyksessä annetaan selkeät ohjeet sisäverkkojen ja niiden tarvitsemien laitetilojen rakenteesta, tekni- 
sestä laadusta, suorituskyvystä, luotettavuudesta, turvallisuudesta, testauksesta sekä dokumentoinnista.

Määräystä sovelletaan, kun kiinteistöön rakennetaan sisäverkko, kun sisäverkko uudistetaan tai kun 
olemassa olevaa sisäverkkoa kunnostetaan. Määräyksen mukainen sisäverkko sisältää valokuitu- ja 
parikaapeloinnin sekä antenniverkon. 

Sisäverkkojen perusrakenne
Määräyksen mukaan jokaisessa kiinteistössä on oltava talojakamo sekä alijakamoita tarpeellinen määrä.  
isäksi jokaisessa huoneistossa pitää olla kotijakamo. Valokuitukaapelointi eli optinen kaapelointi 
kiinteistössä toteutetaan siten, että jokaista huoneistoa kohden asennetaan vähintään neljä yksimuoto-
kuitua. Lisäksi talojakamosta asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua jokaiseen alijakamoon.

Yleiskaapelointijärjestelmä uudisrakennuksiin
Huomaa, että saneerauskohteissa on poikkeavia määräyksiä.

Kotikaapelointi

Nousukaapelointi
(runkokaapelointi ali- 
jakamosta kotijakamoon):

• 4 x yksimuotokuitua  
per asunto

Aluekaapelointi (runkokaapelointi talojakamosta alijakamoon):
• 4 x n x yksimuotokuitu jatkettuna suoraan nousukuituihin alijakamossa (4 kuitua/asunto)
• 6 x yksimuotokuitu päätettynä talo– ja alijakamossa

Valokuitukaapelointi kerrostaloyhtiössä

KotijakamoKotijakamo

Teleoperaattorin
liityntäkaapeli(t)
eli talokaapeli(t)

n asuntoa

Talojakamo Alijakamo

n asuntoa
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Valokuitukaapelointi rivitaloyhtiössä

Yleiskaapelointijärjestelmä tarkoittaa valokuitu- ja parikaapeloinnilla toteutettua, standardien mukaista 
ja eri tietoliikennejärjestelmien käyttöön soveltuvaa sisäverkkoa, jota käytetään päätelaitteiden liittä- 
miseen yleiseen kiinteään viestintäverkkoon. Sisäverkon tulee tukea suurta määrää sovelluksia ja 
viestintäpalveluja. 

Yleiskaapelointijärjestelmä on sovellusriippumaton ja joustava eli se voidaan suunnitella ja rakentaa 
tietämättä ennakolta yksityiskohtaisesti kaikkia tulevaisuuden käyttötarpeita. Osajärjestelmien välissä 
tai päissä olevat laitteet eivät ole osa yleiskaapelointijärjestelmää.

Kiinteistöverkko rakentuu topologialtaan jakamoiden muodostamiin tähtipisteisiin, joissa verkko 
haaroitetaan huoneistoihin tai huoneiston sisällä rasioihin.

Nousukaapelointi 4 x yksimuotokuitua per asunto

Asunto 1 Asunto n

Kotijakamo
4 x LC / APC

Talojakamo
n x 4 x LC / APC

Huoltorakennus

Teleoperaattorin 
liityntäkaapeli

n rakennusta

Asunto 1 Asunto n

VAROITUS: 
Valokuiturasioihin saa koskea vain ammattilainen!
Näkymätön lasersäde voi vaurioittaa silmiä vakavasti. 
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Määräyksen mukainen talojakamo
Talojakamo on kiinteistössä sijaitseva laitetila, jossa yleinen viestintäverkko ja sisäverkko liitetään  
yhteen. Talojakamo sisältää mm. kytkentäpaneelit, kiinteistön tähtipisteen sekä sisäverkon liittämiseen 
ja käyttämiseen tarvittavat laitteet. 

Talojakamosta menee valokuitu ja parikaapeli kotijakamoon. Asuinkiinteistöjen runkokaape- 
lointien vähimmäisvaatimus on yksi parikaapeli ja neljä optista kuitua jokaista huoneistoa kohden.

2000 mm

Kaapelireitit ja johtotiet
Kaapelit päätettyinä liittimiin
Riittävä tila ja laajennusvara
Kuiva, tasalämpöinen ja pölytön tila (+15... +25 oC)
Lukitus
Sähkönsyöttö (10 A)
Vähintään neljä sähköpistorasiaa
Potentiaalintasauskisko

Talojakamo

Paneelit liityntäverkon 
optisille kaapeleille

Paneelit valokuidun
nousu- ja

aluekaapeleille ja
CAT 6-

nousukaapeleille

Aktiivilaitteet

Paneelit liityntäverkon 
puhelinkaapeleille

Sähkö
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Määräyksen mukainen kotijakamo
Kotijakamolla tarkoitetaan asuinhuoneistoon sijoitettua tilaa, jossa kotikaapelointi ja nousukaapelointi 
liitetään yhteen. Kotijakamossa nousukaapelointi päätetään ja sinne sijoitetaan huoneistokohtainen  
kytkentäpiste, tähtipiste sekä sisäverkon liittämiseen ja käyttämiseen tarvittavat laitteet ja muut 
rakenteet.

Tila aktiivilaitteille:
Optisen verkon  
päätelaite
xDSL-päätelaite
Kaapelimodeemi
Reititin
Kytkin

RJ45-paneelit

Kuitu-
pääte-
kotelo
4xLC/SC

Antenniverkon
haaroitin

A

B

Kotijakamo

A x B > 0,24 m2 / 0,12 m2

Syvyys > 90 mm

Kaapeleiden taivutussäteitä 
voitava noudattaa.

Metallisessa kotijakamossa 
tulee olla kaapelireitti kotijakamon 
ulkopuolisille kytkennöille esim. 
WLAN-laitteelle.

Sisäverkon laatu ja suorituskyky
Kiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmän tulee olla nykyaikaisia tarpeita vastaava, teknisesti laadukas 
ja käyttötavoiltaan joustava sekä pitkäikäinen. Tämä edellyttää tiettyjä laatuvaatimuksia sekä verkon 
komponenteilta ja niiden suorituskyvyltä että asennuskäytännöiltä. 

Määräyksessä ohjeistetaan valokuitujen ja komponenttien vaimennuksen vähimmäistasosta siirtotien 
pituuteen nähden. Vaimennukseen vaikuttavat esimerkiksi komponentin laatu sekä verkon kytkentä-
pisteiden määrä, sillä kytkökset aina lisäävät signaalin häviötä. Hyvälaatuisilla kuiduilla ja liittimillä 
voidaan vastaavasti vähentää häviötä.

Suosittu Orbis-adapteripidike
Kotijakamon adapteripidikeessä on paikka kahdelle SC duplex-
adapterille tai vaihtoehtoisesti yhdelle LC Quatro-adapterille. 
Maalaamaton, metallinen pidike on kooltaan pienin mahdollinen 
kotelo kotijakamoon, jossa kuidun taivutussäteen vaatimukset 
täyttyvät.
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Sisäverkkojen asennukset ja testaaminen
On erittäin tärkeää, että sisäverkkojen kaikki kaapeloinnit on päätetty asianmukaisesti molemmista 
päistä. Liittimet asennetaan niitä varten tarkoitettuihin tietoliikennerasioihin tai päätepaneeleihin. 
Asentamisessa ei saa käyttää esimerkiksi sähkökaapeleille tarkoitettuja rasioita. Jos kuitujen päättä-
misessä käytetään menetelmää, joka vaatii jatkossuojien käyttöä, tulee näitä varten olla päätekotelon 
sisäpuolella kiinteästi asennettu jatkossuojapidike.

Valokuituliittimien puhtaus ja kunto tarkastetaan tarvittaessa kuitumikroskoopilla, jossa on vähintään 
200-kertainen suurennos. Tehtyjen asennusten testaaminen ja tarkastaminen on välttämätöntä, jotta 
sisäverkko voidaan todeta laadukkaaksi, toimivaksi sekä vaatimusten mukaiseksi. Käytännössä verkon 
tarkastaa asennustyöt suorittanut teleurakoitsija. Mittaukset tehdään aina käyttäen kalibroituja mit-
tauslaitteita, valokuidun osalta mittaukset tehdään tehomittaparilla tai valokaapelitutkalla. Tarvit-
taessa liittimet kuvataan kuitumikroskoopilla ja valokuvat liitetään loppudokumenttiin. 

Asennuksen laadun varmistamisessa olennaisin osa on dokumentointi. Määräyksessä edellytetään 
suunnitteludokumentteja, tarkastuspöytäkirjoja ja loppudokumentteja. Ilman ajantasaista dokumen- 
taatiota sisäverkon ylläpito ja vikojen selvittäminen voi olla hankalaa.

Muista laatusuunnitelma!
Laatusuunnitelma on hyvä työkalu tilaajan ja teleurakoitsijan välillä, sen avulla voidaan ennalta- 
ehkäistä monet mahdolliset ongelmatilanteet. Kun asiat sovitaan eri osapuolten välillä jo etukäteen,  
ei yllätyksiä pääse syntymään. 

Laatusuunnitelman avulla voidaan varmistaa asennusten standardinmukaisuus esimerkiksi testausten 
hyväksymisperusteiden ja liitinpäiden puhtauden todentamismenettelyn osalta.  

Orbis on valokuitutuotteiden asiantuntija
Orbiksella on kokemusta valokuitutuotteiden valmistamisesta jo vuodesta 1990 lähtien. Tuotteitamme 
käyttävät mm. kaikki Suomen suurimmat teleoperaattorit. Meillä on laaja valikoima erilaisia maahan-
tuotuja valokuitukaapelituotteita, lisäksi valmistamme ja räätälöimme kaapeleita asiakkaan tarpeen 
mukaan. Teemme kaapeleita myös valmiiksi asennettuina ja päätettyinä koteloihin ja paneeleihin. 
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Valmiskaapelit valokuidusta
Valmiskaapeli on Orbiksen tuotannossa valmistettu määrämittainen 
valokaapeli, jonka molemmissa tai toisessa päässä on kuituliittimet 
valmiina. Tehtaalla valmiiksi asennetut liittimet säästävät asennus- 
kustannuksissa jopa 50 %.

Valmiskaapeli voidaan kytkeä koteloon tai paneeliin jo Orbiksen  
tuotannossa. Orbiksen valmistama valmiskaapeli on nelikuituinen,  
jossa ovat SC- tai LC-liittimet valmiina joko molemmissa tai toisessa 
päässä. Kaapelit merkataan pituustiedoilla ja huoneistonumeroilla. 
Liittimet suojataan kuljetuksen ja asennuksen ajaksi vetosuoja- 
putkella.  
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Ota meihin yhteyttä!

Harri Mutanen
Account Manager
+358 400 432 576
harri.mutanen@orbis.fi

Tero Hopponen
Myynti, sisäverkot
+358 408 691 644
tero.hopponen@orbis.fi
      

Valmiskaapelit

Valokuitupaneelit

Kytkentä- ja paneelikotelot

Laitekaapit ja -rungot

Avoseinätelineet

Adapterit

Häntäkuidut

Mittalaitteet

Kytkentäkuidut

Jatkostarvikkeet ja jatkoskoneet

Valokuitumuuntimet

Orbikselta myös sisäverkon parikaapelit!

Tilaa tuotteet verkkokaupastamme worbis.fi
Kiinteistökaapeloinnin yleisimmät tuotteet hintoineen ja 
saatavuustietoineen ovat tilattavissa verkkokaupastamme  
worbis.fi. 

Tervetuloa tutustumaan!

Orbiksen tuotevalikoima sisäverkon valokuitukaapelointiin:

mailto:harri.mutanen%40orbis.fi?subject=
mailto:tero.hopponen%40orbis.fi?subject=
https://worbis.fi

