
 

MÖKKILÄISTOIMIKUNTA   PÖYTÄKIRJA  2/2020 

 

AIKA  25.9.2020 klo 15.00 

 

PAIKKA  Kustavin kunnanvirasto 

 

LÄSNÄ Rauli Ottila (pj) 

 Seppo Aaltonen  

 Ari Kalske  

 Raimo Kumpula  

 Veijo Katara 

 Riku Latokartano 

 Antti Ääritalo 

 Merja Erkkilä (siht.) 

 

KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Rauli Ottila avasi kokouksen. 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 Hyväksyttiin kokouksen 15.5.2020 pöytäkirja.  

 

AJANKOHTAISET ASIAT 

Toimikunnan mökkiläisedustajat antoivat selonteon ajankohtaisista asioista 

edustamiltaan kunnan osa-alueilta. Keskustelussa esille tulivat mm: 

 

Kunnassa on ollut jo keväästä alkaen paljon väkeä ja lauttaliikenteessä on ollut jonoa. 

Kustavintien parantamisen tarvetta lisäävät polkupyöräilijöiden vaaratilanteet ja jopa 

onnettomuudet. Kustavin kunnanhallitus on esittänyt Kustavintien parantamista ja 

kevyenliikenteen väylän toteuttamista Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja 

Varsinais-Suomen liitolle. Eri puolueiden valtuustoryhmät ovat yhdessä sopineet 

toimimisesta hankkeen edistämiseksi. 

 

Kunnan edustajien esille ottamat asiat: 

 

Koronaepidemian vaikutukset kunnan toimintaan. Kunnassa ei ole tiettävästi ollut 

edelleenkään yhtään tautitapausta. 

 

Kunta/mökkiläistoimikunta on tehnyt esityksen 12.12.2019 liikenne- ja viestintä-

ministeriölle/ Traficomille, että se ryhtyy toimenpiteisiin antenni-tv-näkyvyyden 

ongelmien poistamiseksi kunnan alueella. Aikaisemmin vastaava esitys on tehty 

Digitalle. Traficomin vastaus on saapunut kunnalle 10.9.2020 ja on seuraavanlainen: 

 ”Kiitos viestistänne. Kustavin mökkiläistoimikunnan ja Kustavin kunnan edustajana 

 olette esittäneet 12.12.2019 Traficomille, että virasto ryhtyisi tarvittaviin 

 toimenpiteisiin antenni-tv-näkyvyysongelmien ratkaisemiseksi Kustavin kunnan 

 alueella. Erityisesti näitä ongelmia on esiintynyt Vartsalan saaressa.  

 

 



 

 Mökkiläistoimikunnalle ja Kustavin kunnalle on tullut useita yhteydenottoja 

 ongelmien suhteen. Mökkiläistoimikunta on lähestynyt asiassa jo aiemmin Digitaa, 

 jolta on saatu 18.2.2019 päivätty vastine. Digita on toimittanut vastineen sähköisesti 

 Kustavin kunnalle ja Kustavin mökkiläistoimikunnalle.  

 Traficomin tiiminvetäjä Mikko Meriläinen on ottanut 18.12.2019 puhelimitse yhteyttä 

 Eija Saloon (p. 044 742 6621) ja pyytänyt toimittamaan virastolle Kustavin alueella 

 televisiovastaanotto-ongelmista kärsivien yhteystietoja, jotta virasto voisi edistää 

 heidän asiansa selvittämistä. Virasto ei ole saanut pyydettyjä tietoja. 

 8.9.2020 lähettämässänne viestissä viittaatte 12.12.2019 lähetettyyn viestiin ja 

 pyydätte mahdollisimman pian vastausta Kustavin kunnan ja mökkiläistoimikunnan 

 esitykseen koskien antenni-tv:n näkyvyysongelmia. Olette huolestuneita tilanteesta ja 

 toivotte asian suhteen toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi. 

 Traficom on saanut kevään ja kesän aikana 24 asiakasyhteydenottoa Kustavista, joissa 

 kerrotaan tv-vastaanoton ongelmista; noin puolet yhteydenotoista on tullut 

 mökkiläisiltä. Traficom on vastannut yhteydenottoihin ja ohjeistanut asiakkaita tv-

 vastaanottoon liittyvissä ongelmissa. Traficom nosti asian esille myös Traficomin ja 

 Digitan välillä 10.8. järjestetyssä palaverissa. Keskusteluissa tuli esille, että 

 lähetysteknisiä ongelmia ei ole alueella todettu, eikä Digita ole tehnyt verkossaan 

 sellaisia muutoksia, joihin ongelmat voisivat liittyä. Näkyvyysongelmat ovat liittyneet 

 usein tilanteisiin, joissa on vallinnut voimakas radiokeli. Digita seuraa radiokelejä ja 

 on tiedottanut niistä, Digita on tiedottanut mm. 17.6.2020 Turun saariston 

 radiokeleistä. Digita on myös havainnut, että alueen kiinteistöjen antennijärjestelmissä 

 on ollut ongelmia. 

 Digita Oy:llä on Valtioneuvoston myöntämän toimiluvan mukaisesti velvoite rakentaa 

 TV-lähetysverkko kanavanipussa A siten, että verkko kattaa Manner-Suomen 

 väestöstä 100 prosenttia. Toimiluvan mukaisten väestöpeittojen laskennassa 

 huomioidaan ainoastaan vakituiset asunnot, eli toimilupaehdolla turvataan Ylen 

 julkisen palvelun sekä yleisen edun kanavien (nyt MTV3) näkyvyys ainoastaan 

 kaikissa vakinaisissa asunnoissa. Loma-asunnot jäävät siis Digitan  peittoalue-

 velvoitteen ulkopuolelle, eikä Digitalta voida edellyttää, että kanavanipun A verkko 

 kattaisi myös kesämökit. Toimiluvanhaltija on velvollinen huolehtimaan kuitenkin 

 siitä, että kuluttajille - myös mökkiläisille - järjestetään riittävä neuvonta- ja 

 opastuspalvelu tv-vastaanottoon liittyvissä asioissa. 

 Kanavanippu A on pääosin Ylen käyttöön varattu kanavanippu ja siinä välitetään 

 myös ns. yleisen edun kanavat. Tällä hetkellä yleisen edun kanavan statuksella toimii 

 ainoastaan MTV3. Yleisen kanavan statuksella toimivalle kanavalle on asetettu 

 kanavan sisältöä sekä ääni- ja tekstityspalvelua koskevia vaatimuksia. Ylen kanavien 

 ja MTV3:n ohella kanavanipussa A välitetään myös Nelonen ja AVA. A-kanavanippu 

 kattaa 99,96 prosenttia väestöstä. Digita voi toteuttaa osan väestöpeittovaatimuksesta, 

 enintään 0,04 prosentin väestöpeiton osalta, käyttämällä satelliittia tai muuta 

 vaihtoehtoista jakelutekniikkaa, jos A-kanavanipun lähetysten vastaanotto ei muuten 

 onnistu. 

 

 



 

 Antenni-tv-signaalin vastaanotto-ongelmille on monia eri syitä ja ongelmat ovat usein 

 tapauskohtaisia. Vastaanotto-ongelmiin voi vaikuttaa mm. se, että antenni on 

 suunnattu sellaiseen lähettimeen, jonka peittoalue ei ulotu vastaanottopaikkaan. 

 Häiriöitä voi myös aiheuttaa se, ettei antennijärjestelmä täytä nykyisiä teknisiä 

 vaatimuksia (Traficomin määräys 65) tai 4G-tukiasema häiritsee tv-vastaanottoa. 

 Näkyvyysongelmat voivat liittyä myös lähetyssignaalin ylipitkään etenemiseen tv-

 lähetysverkoissa, jolloin yhden lähetysaseman signaali häiritsee toisen lähetysaseman 

 näkyvyysalueen vastaanottoa. Ilmiö esiintyy yleensä korkeapaineen vallitessa. 

 Lähetysteknisesti ilmiön aiheuttamia häiriöitä ei pystytä korjaamaan. Säätilan 

 muutosten vaikutuksesta radio- ja tv-vastaanottoon löytyy lisätietoa Digitan sivuilta: 

 https://www.digita.fi/kuluttajille/tv/tv_ohjeet_ja_tietopankki/radiokelit. 

 Kustavin alueella on mahdollista vastaanottaa antenni-tv-lähetyksiä Kustavin, 

 Viherlahden täytelähettimeltä tai Turun radio- ja tv-asemalta. Traficomin määräys 65 

 edellyttää, että kiinteistön vastaanottoantenni suunnataan siihen lähettimeen, josta 

 saadaan paras signaali. Paras lähetinasema antenni-tv-lähetysten vastaanotolle 

 vaihtelee osoitekohtaisesti. Digitan asiakaspalvelu avustaa ja neuvoo kotitalouksia 

 vastaanottoantenneja ja niiden suuntausta koskevissa asioissa. Traficom on tutustunut 

 Digitan 18.2.2019 päivättyyn vastineeseen. Traficom katsoo, että Digita antaa 

 vastineeksi otsikoidussa kirjeessään toimiluvan ehtojen mukaista hyvää ja 

 moitteetonta neuvontaa ja opastusta. 

 Koska Digitan verkossa ei ole todettu Kustavin alueella lähetysteknisiä ongelmia, 

 Traficom toteaa edellä mainittuun viitaten, että antenni-tv-näkyvyysongelmien 

 ratkaisua ei siten koko alueen osalta ole löydettävissä. Ongelmia selvitetään 

 tapauskohtaisesti sekä Traficomin että Digitan toimesta. Pientalo-/mökkiasukkaan 

 kannattaa ottaa ensisijaisesti yhteyttä alueelliset olosuhteet tuntevaan 

 ammattitaitoiseen antenniasentajaan, joka arvioi, mitä toimenpiteitä antenni-tv-

 vastaanoton parantaminen edellyttää. Traficom suosittelee asukkaita olemaan myös 

 yhteydessä Digitan asiakaspalveluun, jonka yhteysosoite on: 

 https://www.digita.fi/kuluttajille/kuluttajapalvelu_digita_info/ilmoitus_hairiosta_tai_ 

 vikatilanteesta.” 

 Mökkiläistoimikunta päätti, että ensi vuoden kesäasukaskirjeeseen sisällytetään em. 

 kirjeessä oleva yhteysosoite Digitan asiakaspalveluun, johon toivotaan otettavaan 

 yhteyttä jo nyt antenni-tv-lähetyksiin liittyvissä ongelmatilanteissa. 

 Mökkiläistoimikunta merkitsi tiedokseen ehdotuksen ”Vastuullisesti vesillä” -

 hankkeen toteuttamiseksi. Ehdotus on toimitettu Kustavin kunnalle, mökkiläis-

 toimikunnalle, Kustavin Kippareille, Kustavin Lions Clubille, Kustavin VPK:lle. 

 Ehdotuksen lähtökohtana on hyvien merimiestapojen osaaminen ja noudattaminen, 

 turvallinen liikkuminen vesillä sekä luonnon huomioiminen. 

 Toimikunta päätti omalta osaltaan, että ensi vuoden kesäasukaskirjeeseen sisällytetään 

 veneilyä koskevaa ohjeistusta ja valistusta. Vakka-Suomen kansalaisopistolle esitetään 

 mahdollisen kyseeseen tulevan kurssituksen järjestämistä Kustavin kunnassa. 

 

 

 

 

https://www.digita.fi/kuluttajille/tv/tv_ohjeet_ja_tietopankki/radiokelit
https://www.digita.fi/kuluttajille/kuluttajapalvelu_digita_info/ilmoitus_hairiosta_tai_vikatilanteesta
https://www.digita.fi/kuluttajille/kuluttajapalvelu_digita_info/ilmoitus_hairiosta_tai_vikatilanteesta


 

 

 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

 Seuraava kokous, joka on mökkiläisedustajien valintakokous, päätettiin pitää 

 22.5.2021 klo 12.00 alkaen kunnanvirastossa. Kokouksesta tiedotetaan 

 kesäasukaskirjeessä. 

 

 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50. 

 

 Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

 Rauli Ottila  Merja Erkkilä 

 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 


