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Uusi 5G tulee,
pärjääkö 4G :llä
enää?

O
peraattorit hehkuttavat tänä päivänä 5G 

verkkojaan. Suurin osa markkinoille tulevista 

uusista puhelimista toimivat jo myös 5G 

verkoissa, ja niihin hankitaan puhelimen vaihdon yhteydes-

sä samalla myös 5G-liittymän. Tarkastelen tässä mitä 

todellista hyötyä tavalliselle puhelimen käyttäjälle 5G 

verkosta on vai hyötyykö pelkästään puhelinoperaattori, 

joka saa myytyä käyttäjälle kalliimman liittymän.

Lähes kaikki tämän hetken 5G verkot operaattorista 

riippumatta ovat ns. NSA-verkkoja verkkoja (NSA, non-

standalone) joka on ensimmäinen versio 5G:stä. 5G NSA 

tarkoittaa sitä, että 5G toimii yhdessä 4G:n kanssa. 

Tukiasemia ohjaa nykyinen 4G verkko. NSA:ssa verkkojen 

työnjako toimii niin että 5G-yhteys on paksu putki, jossa 

siirrettävä data liikkuu. 4G:ssä kulkee signalointi eli se 

ohjaustieto, jota datan kuljettamiseen tarvitaan. Voidaan 

sanoa, että 5G on lihakset, 4G aivot. Teoreettiset tiedonsiir-

tonopeudet näissä tämän päivän verkoissa vaihtelevat noin 

200-1000 Mbit/s välillä.

Tämä tekniikka on mahdollistanut helpomman tavan siirtyä 

kohti aitoja 5G-verkoja, eli ns. SA-verkkoja. SA eli 

Standalone ovat ne 5G-verkot, jotka eivät tarvitse 4G 

verkon tukea. 

Pikkuhiljaa operaattorit siirtyvät kohti aitoja 5G-verkkoja eli 

Standalone-verkkoja. 5G-standalone-verkot toimivat 

täysin itsenäisesti ilman 4G-verkon ohjausta. Itsenäinen 

pilvipohjainen 5G SA-teknologia mahdollistaa 5G:n uusien 

ominaisuuksien täysimittaisen hyödyntämisen ja entistäkin 

korkeammat siirtonopeudet, merkittävästi alhaisemmat 

viiveet sekä IoT-laitteiden välisen reaaliaikaisen kom-

munikoinnin. 5G SA:n ansiosta verkkoa on mahdollista 

viipaloida eli jakaa räätälöidyiksi asiakaskohtaisiksi 

verkoiksi. Tästä ominaisuudesta on enimmäkseen hyötyä 

siinä, että jokaiselle viipaleelle voidaan taata tietty 

siirtonopeus, eikä nopeuteen vaikuta verkon ruuhkaisuus.

Standalone on 5G-verkkojen toinen kehitysvaihe, joka on 

luvassa lähivuosina. Ensimmäisiä operattoreiden 

Standalone-verkkoja on otettu käyttöön kesän aikana 

pääkaupunkiseudulla. Näissä verkoissa tullaan pääsemään 

tulevaisuudessa useamman Gbit/s nopeuksiin. On 

ennustettu, että nämä verkot yleistyvät 2025 - 2029 aikana. 

Käyttäjän kannalta ongelmana tulee olemaan se, että niissä 

verkoissa ei vanhat puhelimet välttämättä toimi vaan vaatii 

uusien puhelinten hankinnan, toisaalta puhelimia 

vaihdetaan melko tiheästi uusiin.

5G-verkkojen tukiasemat käyttävät suurempia radiotaa-

juuksia kuin vanhat verkot. Tästä seuraa se, että tukiaseman 

kuuluvuusalue on pienempi koska suuremmat taajuudet 

vaimenevat enemmän kuin 4G-verkkojen taajuudet. 

Korkeammat taajuudet myös läpäisevät eri materiaaleja 

huonommin. Pienempi kuuluvuusalue voidaan korjata sillä, 

että tukiasemia pitäisi pystyttää tiheämpään. Käytännössä 

suurin osa tämän hetken 5G-tukiasemista sijaitsevat 

kuitenkin samoissa mastoissa kuin 4G-tukiasematkin. 

Koska korkeammat taajuudet läpäisevät esim. rakennus-

materiaaleja huonosti niin tämä vaikeuttaa kuuluvuutta 

rakennusten sisällä. Näistä seikoista johtuen, samassa 

mastossa oleva 5G-tukiaseman signaalin voimakkuus voi 

sisätiloissa olla huomattavasti heikompi kuin 4G-

tukiaseman signaali. 5G-tukiasemissa pyritään signaalin 

kuuluvutta parantamaan erilaisilla aktiivisilla antennisys-

teemeillä, joissa käytetään usean antennin patteristoa ja 

signaalia ohjataan antenneihin elektronisesti, aina sen 

mukaan missä suunnasta käyttäjiä on. Tämä tehdään 

tietokoneohjelmistojen sekä signaalinkäsittelyalgoritmien 

mukaan, tällä pyritään saamaan mahdollisimman hyvä 

signaalinvoimakkuus.

Sisäkuuluvuusongelmien ratkaisemiseksi operaattorit 

tarjoavat esim. omakotitaloihin ratkaisuja, jossa talon 

u lkose inään asennetaan k i inteä lähet in-

vastaanotinyksikkö ja antenni, joka suunnataan parhaiten 

kuuluvaan tukiasemaa kohti. Sisälle tulee langaton 

tukiasema. 

Operaattorit aloittivat 5G-verkkojen rakentamisen 

suurimmista kaupungeista ja pikkuhiljaa verkot ovat 

levinneet pienemillekin paikkakunnille, koko maan 

kattavaan 5G-verkkoon menee vielä pitkä aika, harvaan 
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asutuille sitä ei tule todennäköisesti koskaan. Maaseuduilla 

tullaan käyttämään pienemiä taajuuksia kuin kaupungeis-

sa. Näillä taajuuksilla saadaan suurempi kattavuus aina 

yhdelle tukiasemalle, koska ne vaimenevat vähemmän, 

mutta niiden tiedonsiirtokyky ei ole suurempien taajuuksi-

en luokkaa. Kaikista suurimmat tukiasemille varatut 

taajuudet 24-40 Ghz soveltuvat kaikkein ruuhkaisemien 

paikkojen tukiasemiin esim. lentoasemien sisätilat, joissa 

on paljon ihmisiä. Näiden tukiasemien kuuluvuuden ovat 

sadan metrin luokkaa. Tällä hetkellä vielä moni kuntakes-

kuskin on vailla 5G-tukiasemia. Tämä kannattaa tarkastaa 

oman operaattorin kuuluvuuskartasta, kun on hankkimas-

sa 5G-puhelinta ja liittymää.

Yksi eniten mainituista ominaisuuksista on 5G verkon 

suurempi tiedonsiirtonopeus. Jos mietitään sitä mikä 

todellinen hyötyy siitä, kun hankkii uuden puhelimen ja 

siihen 5G-liittymän 600 Mbit/s. Tässä täytyy aina muistaa, 

että tuo 600 Mbit/s on maksiminopeus, jota tuskin kovin 

usein saavutetaan.

Jos asuu lähellä 5G-tukiasemaa, saan todennäköisesti 

nopeamman tiedonsiirron Internettiin kuin 4G verkon 

kautta. Niissä paikoissa, joissa 4G-tukiasemat ovat 

ruuhkautuneet tästä on suurin hyöty. Toisaalta myös 4G 

käyttäjät hyötyvät tästä, kun osa liikenteestä siirtyy 5G 

verkon tukiasemalle ja 4G-verkko ruuhka helpottaa. Tämä 

on yksi suurimpia syitä miksi operaattorit haluavat 

markkinoida 5G-verkkoja koska tällöin niiden ei tarvitse 

lisätä 4G kapasiteettia ja 5G-liittymästä saa paremman 

h innan .  Tuk iasemakartan löytää oso i tteesta 

https://www.cellmapper.net

Jos asuu syrjäseudulla tai menet kesämökille 5G-

liittymästä ei todennäköisesti ole tällä hetkellä mitään 

hyötyä.

Kuinka nopea nettiyhteys sitten pitäisi olla? Esimerkiksi Yle 

Areenan katseluun riittää jo 4 Mbit/s nopeus. Netflix 

suosittelee 4K kuvanlaatuun nopeutta 15 Mbit/s

Aalto-yliopiston tutkimuksen pohjalta on syntynyt yritys 

nimeltään Netradar, joka tutkii ja auttaa operaattoreita 

tunnistamaan huonot mobiiliverkkokokemukset. 

Netradarin tutkimuksien mukaan suomalaisten mobiili-

käyttäjien keskimäärin tarvitsemat datanopeudet ovat 

jääneet alle 10 Mbit/s.

Toinen puhuttava ominaisuus 5G-verkoissa on viive. Sen 

mainitaan olevan pienempi kuin 4G-verkoissa. 

Käytännössä 5G verkkojen viiveet ovat parhaimmillaan noin 

puolet 4G verkkojen viiveestä. Tämä vaihtelee kyllä suuresti 

riippuen tukiaseman etäisyydestä. Karkeasti jos 4G-viiveet 

ovat 40 - 50 ms luokkaa niin 5G verkossa voidaan päästä 5 – 

25 ms viiveisiin parhaimmillaan. Joidenkin pelien pelaajille 

näillä voi olla merkitystä, mutta esim. Iltalehden selaajalle 

sillä ei ole merkitystä.

Tavallinen Iltalehtien selailija ja sosiaalisen median käyttäjä 

pärjää vielä 4G-yhteyksilläkin ja monessa paikassa se on 

vielä pakkokin koska 5G ei ole saatavilla. Jos asuu taajaman 

keskustassa, jossa 5G-tukiasema on lähellä ja haluaa 

nauttia suuremmista nopeuksia sekä on valmis maksamaan 

niistä voi 5G puhelimen ja liittymän hankita olla paikallaan.

Tekniikka kehittyy ja me insinöörit pyritään tietysti 

pysymään siinä mukana. Suunta on se, että koko ajan 

siirrettävän datan määrä kasvaa ja on tarve nopeampiin 

tietoliikenneyhteyksiin sekä langallisiin että langattomiin. 

Uusien 6G-verkkojen standardien suunnittelukin on jo 

hyvällä vauhdilla.

”Miten 5G eroaa 4G :stä?
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