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Käytön laajuus:

• Halvat internetyhteydet nostivat laajakaistan käyttäjien määrän yli 1,5-
kertaiseksi koko maahan verrattuna vuonna 2004

• Nyt laakakaistan käyttäjiä on yli puolet 15-74 vuotiaista
• Myös tietokoneen käyttäjien määrä ohitti reilusti maan keskiarvon
• Halvimmillaan hinta on nyt 5€ / asunto / kk, nopeus 256 kt – 1 Mt / s
• Kasvu on viime aikoina tasaantunut
• Halventuneet koti-ADSL liittymät laimentaneet uusien taloyhtiöiden 

liittymisintoa yhteiseen laajakaistaan



Kiinteät internetyhteydet

• Valokuitu
• Hyvin nopea (jopa useita gigabittejä sekunnissa), tukee 

pitkiä välimatkoja, operaattoreiden tietoliikenneyhteyksien 
peruskomponentti

• Kallis rakentaa jälkikäteen itse esim. taloyhtiöön 
(kaivaminen), vaikka itse tekniikka on suhteellisen halpaa

• Edellyttää pitkän aikajänteen lähestymistä, hyödyt 
näkyvät lähinnä tulevaisuudessa

• Mahdollisuus hyödyntää, kun isompaa aluetta rakennetaan 
/ peruskorjataan (korttelit, kiinteistökokonaisuudet)

• Vrt. Maunulan uudet rakennusalueet
• Joillakin kunnilla / kuntaliittymillä on strateginen ote

rakentamiseen, useimmilla ei
• Tuntuu, että Suomi on jäänyt vähän jälkijunaan asiassa

• Toimittajia taloyhtiöille: esim. Naveco Oy



Kiinteät internetyhteydet

• Ethernet
• Nopea (jopa 1 gigabittiä sekunnissa)
• Rakennusten sisäinen kaapelointiratkaisu
• Ehdottomasti järkevä uusiin / peruskorjattaviin taloihin
• Halpa, hyvin standardoitu, luotettava, kypsä tekniikka
• Ns. Cat5/Cat6 kaapelit (yleiskäyttöiset)

• DSL
• ADSL (2/2+) 512 kt – 24 Mt /s
• Yleisin kotilaajakaistan toteutustapa tällä hetkellä
• Hintataso putosi selvästi reilu vuosi sitten alk. n. 20€/kk
• Peruskamaa, riittää myös TV-kuvan siirtoon (2/2+)

• Kaapeli (TV-antenniverkko)
• Esim. Welho
• Hinta / nopeus lähellä ADSL:n vastaavia
• Rajoittuu kaapeli-TV taloyhtiöihin



Kiinteät internetyhteydet

• HomePNA
• Halpa ja hyvä toteutustapa vanhoihin taloyhtiöihin
• Tarjoaa perusnopeuden (0,2 -1 Mbit / s), mutta ei riitä 

kaikkiin tehoa vaativiin sovelluksiin
• Uudempiin taloyhtiöihin (80-luvulta eteenpäin) myös 

nopeampi PNA3-tekniikka (jopa 100 Mbit/s)



Miksi lisää kaistaa kaivataan:

• IPTV
• TV-kanavat laajakaistan kautta kotiin, kanavatarjonta voi 

tulla läheltä tai kaukaa
• Perustuu IP (Internet Protocol) –pakettitiedon siirtoon
• Tulossa DigiTV:n (maanpäällinen/satelliitti/kaapeli) 

rinnalle
• Toimijoita Suomessa esim. Maxinetti Multi (40 tv-kanavaa 

digitaalisesti, 8M laajakaista sekä Internet-puhelut)
• P2P (Point-to-Point)

• Vertaisverkot, voivat tarvita huomattavan paljon
kapasitettia (sekä tuleva että lähtevä data)

• Divx (Elokuvat, videot)
• Suosittu formaatti elokuvien tallentamiseen / katseluun
• Miltei DVD-tasoinen kuva, mutta täyspitkä elokuva mahtuu

alle 1 Gigatavun tilaan
• Perustuu MPEG-4 standardiin



Miksi lisää kaistaa kaivataan:

• SkypeVideo (Skype 2)
• Suositun Skype - ”internetpuhelimen ” laajennus, joka 

tukee myös kuvapuhelintoimintoja

• MSN
• Microsoftin suosittu chattialusta Messenger, joka tukee

myös ääntä ja videota

• Ja uutta keksitään koko ajan….



Langattomat ja mobiilit
yhteydet

• Operaattorien datasiirtoratkaisut:
• GPRS (General Packet Radio Service) ja EDGE (Enhanced 

Data Rates for Global Evolution)
• pakettikytkentäisiä – 56 ja 118 kbit/s

• Plussat: yhteys on aina päällä, kattaa käytännössä kaikki 
alueet, joissa GSM-verkko

• Miinukset: hidas tämän päivän tarpeisiin, voi olla kallis 
operaattorisopimuksesta riippuen

• Kelpaa hyvin esim. mobiilisähköpostiin ja wap-palveluihin
• Internet-surffaaminen hidasta

• 3G (UMTS)
• Datanopeus 0,2 – 1 Mbit/s
• Plussat: hyvin standardoitu eri maissa, teoriassa nopea
• Miinukset: toimii nyt vain kaupunkien keskustoissa 

(laajeneeko koskaan muualle?), saattaa olla kallis käyttää



Langattomat ja mobiilit
yhteydet
• Operaattorien datasiirtoratkaisut:

• HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)
• 3G:n lajennus, jossa käyttäjälle päin menevän datan nopeus

voi olla useita megabittejä sekunnissa
• Ollaan ottamassa juuri nyt käyttöön Suomessa

• HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access)
• 3G:n lajennus, jossa käyttäjältä pois päin menevän datan

nopeus voi olla useita megabittejä sekunnissa
• Vasta tulevaisuutta, mutta jo näköpiirissä

• @450-verkko Suomessa (Flash-OFDM –teknologia)
• @450 on uusi, langaton 450 MHz -taajuusalueen digitaalinen 

matkaviestinverkko, joka tuo langattomat laajakaistaiset 
tietoliikenneyhteydet haja-asutusalueiden asukkaille.

• Digita on aloittanut @450-verkon rakentamisen alueilta, joilla 
ei tällä hetkellä ole nopeita langattomia tietoliikenneverkkoja.
Monilla näistä alueista myös ADSL-liittymien tarjonta on 
puutteellista.

• Ensisijaisesti @450-verkko täydentää nykyisten verkkojen 
palveluja. 



• Lisenssivapaat datasiirtoratkaisut
• WiFI (Wireless Fidelity) WLAN (Wireless LAN)

• Plussat: laajakaistanopeus, periaattessa maksuton käyttö,
hyvin standardoitu, laaja laitetuki (kannettavat tietokoneet, 
uudet älypuhelimet)

• Miinukset: kohtuullisen lyhyet etäisyydet, hand-over ja 
roaming -puutteet

• Esimerkkejä ilmaisista HOT-SPOT’eista Helsingissä:
– Helsingin kaupunginkirjastot, laajenee koko ajan, 

käyttäjän autentikointi kirjastokortilla
– Espan puisto (Isokallio/Fujitsu/HKI kaupunki)
– Maxinetti (tulossa useita pisteitä, autentikointi esim. 

kahvilan pitäjän luona)
– Mobiilimaunulan vastaus näihin????

• Muita esimerkkejä (maksullisia):
– Homerun, Sparknet, …

Langattomat ja mobiilit
yhteydet



• Lisenssivapaat datasiirtoratkaisut
• WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

• WiMAX-tekniikan tarkoituksena on tarjota käyttäjille 
liikennöintinopeuksiltaan DSL-yhteyksiä vastaava langaton 
verkkoyhteys.

• Käytännössä WiMAXin toimintaa voidaan verrata WLAN-
verkkoon, mutta sen toiminta-alue on huomattavasti 
suurempi. 

• Yhteydet yli 20 kilometrin etäisyyksiltä vaativat toimiakseen 
suoran näköyhteyden tukiasemaan. Kantamaan vaikuttavat 
radioaaltojen etenemistä vaimentavat fyysiset esteet sekä
vaikeat sääolosuhteet, kuten vesi- tai lumisade ja sumu.

• Laajan kantoalueensa ja langattomuutensa ansiosta WiMAX
sopii hyvin laajakaistayhteyksien tarjoamiseen harvaan 
asutuille seuduille.

• Samaa tekniikkaa voidaan hyödyntää kokonaisia 
kaupunkialueita kattavien MAN-verkkojen (Metropolitan Area 
Network) toteuttamiseen. Tällaisen verkon alueella käyttäjä
voisi liikkua solusta toiseen yhteyden katkeamatta.

• Kuluttaa ainakin tässä vaiheessa aika paljon virtaa, joten 
aivan pienten päätelaitteiden ratkaisuksi siitä ei ole

Langattomat ja mobiilit
yhteydet



Kuumat sovellukset:

• Internet liikkuviin päätelaitteisiin
• Kannettaviin tietokoneisiin, PDA-laitteisiin ja älypuhelimiin 

voidaan langattoman internetin avulla tuoda kaikki sama sisältö 
kuin kiinteisiin laitteisiin

• Videosteraming, P2P, chat, sähköposti,…

• Skype WLAN-päätelaitteissa
• Ilmainen puhuminen kahden langattoman WLAN-päätelaitteen

välillä
• Esim. Nokia 9300i, E61, Qtek9000



• Mobiili-TV DVB-H
• Suomessa käyttöön otettava standardi, jossa mobiililla

laitteella voidaan seurata maanpäällistä digiTV-lähetystä
• On sukua DVB-T (terrestrial digiTV) –standardille, mutta tukee 

parempaa datan palkkaamista ja liikkuvan käytön edellyttämiä
erikoisvaatimuksia

• Tekijänoikeuskysymykset ovat aiheuttaneet päänvaivaa, 
mutta ne ovat ratkeamassa opetus- ja liikenneministeriön 
toimesta

• DVB-H –standardissa on määritelty käytettäväksi 
aikaviipalointitekniikkaa. Vastaanotin ei ole aktiivinen silloin
kun se ei ota vastaan ohjelmavirtaa ja voi säästää jopa 90 
prosenttia tehoa verrattuna laitteisiin jotka ottavat vastaan 
jatkuvaa lähetysvirtaa. DVB-H standardin käyttämän IP 
Datacast:n avulla voidaan toteuttaa mm. Internet-tyyppiset 
sovellutukset päätelaitteissa.

• TV-kuvan pakkaamiseen käytetään MPEG-4 -koodekkia H.264

Kuumat sovellukset:


