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1 Johdanto 

Tietotekniikka on yhä useammin tullut kriittiseksi osaksi yritysten liiketoimintamallia. 

Tämä pitää sisällään erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät sekä tiedonhallintaprosessit. 

Lähiverkkojen rooli tiedon saatavuuden ja käytettävyyden välikappaleena on lähes yhtä 

kriittinen ellei kriittisempi kuin loppukäyttäjille tarjottavat palvelut. Tästä syystä hyvin 

suunniteltu ja toteutettu lähiverkko auttaa tehostamaan liiketoimintaa ja työn tuotta-

vuutta. Kasvavat tietoturvauhat vaarantavat yritysten liiketoimintaa, jotka voidaan mi-

nimoida hyvin rakennetulla verkon ja palveluiden kokonaisuudella.   

2 Projekti 

Projekti on suuren asia- tai tehtäväkokonaisuuden jakamista pienempiin helposti hallit-

taviin ja toteutettaviin osiin. Projektille ominaista on myös jakaa se vaiheisiin, joiden 

jokaisen tavoitteena on kasvattaa tai parantaa liiketoimintaa. Projektin työskentelymalli 

mahdollistaa myös jatkuva-aikaisen seurannan kustannuksien sekä aikataulujen toteu-

tumisista. Projektille ominaista on, että se on tilapäinen. Projektin ei ole tarkoitettu olla 

jatkuva, sille on määrätty aloitus- sekä lopetuspäivämäärä. Jokaisella projektilla on 

tarkka määritelmä, mitä sillä halutaan saada aikaan. Projekti ei voi olla suuripiirteinen 

asiakokonaisuus, joka määritetään epätarkasti. Mikäli projektista tulee liian iso ollak-

seen tehokas ja asianmukainen, tulee se jakaa useammaksi pienemmäksi helpommin 

saavutettavaksi projektiksi. Näin projektilla säilyvät sen ominaispiirteet ja tarkoituk-

senmukaisuus. Jokaiselle projektille määritetään käytössä olevat resurssit. Resursseihin 

luetaan käytettävissä olevat työntekijät sekä laitteistoresurssit. Erilaisia projektimalleja 

on maailmassa lukuisia, joista tässä opinnäytetyössä käytän PMI:n menetelmää, jolla 

on IEEE- ja ANSI- standardit.  [1, s. 5.] 

2.1 Projektin elinkaari  

Projektille ominainen piirre on sen ennalta määritelty pituus. Projektin kesto voi olla 

päiviä tai jopa vuosia. Kaikille projekteille määritetään sen alkamis- ja loppumisaika 

sekä tavoitteet, jotka halutaan saavuttaa. Aloituksen yhteydessä kartoitetaan projektilla 

saavutettavat edut. Näitä etuja verrataan käytettävissä olevaan budjettiin ja arvioidaan 
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projektin hyödyllisyys yritykselle. Projektin elinkaaren aikana käydään läpi erilaisia pro-

sesseja, joista jokaisella on tärkeä rooli lopputuloksen onnistumisen kanssa. Projektin-

hallintaprosesseilla varmistetaan, että jokaisella prosessin vaiheella saavutetaan sille 

ennalta määritelty päämäärä. [1, s. 15-18.] 

2.1.1 Projektin prosessit 

Projektin prosessit voidaan jakaa neljään eri pääryhmään. Nämä pääryhmät ovat ana-

lyysi, suunnittelu, kehitys sekä toteutus. Prosessit toteutetaan aina peräkkäin samassa 

järjestyksessä, jotta prosessien tuoma hyöty voidaan hyödyntää mahdollisimman te-

hokkaasti.  

Projekti aloitetaan aina analyysillä, jossa kartoitetaan nykytilanne sekä päämäärä. Ana-

lyysissa pyritään mahdollisimman tarkkaan sekä selkeästi rajattuihin kokonaisuuksiin. 

Tyypillistä analyysille on tehdä dokumentointi nykytilasta sekä tarvittavista toimenpi-

teistä ennen seuraavaan prosessivaiheeseen siirtymistä.  

Analyysin jälkeen prosesseissa siirrytään suunnitteluvaiheeseen, jossa luodaan projek-

tille tarkka suunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon analyysista saatu lähtöti-

lanne sekä päämäärä. [1, s. 37-39.] 

2.1.2 Projektin hallintaprosessit 

Projektin hallinta prosesseja käytetään hallintaan sekä prosessien seurantaan. Ne pitä-

vät sisällään aloittamisen järkevyyden määrittelemisen. Toisin sanoen projektin alussa 

voidaan hallintaprosesseja tarkastelemalla todeta projektin järkevyys. Suunnitelma si-

sältää hallintaprosessit siitä, miten projekti toteutetaan. Tällaisia tietoja ovat esimerkik-

si aikataulutus välivaiheiden sekä kokonaiskeston osalta. Projektin toteutus määrittyy 

projektitiimin määrittämien toimitusprosessien läpikäynnissä, jossa määritetään tarvit-

tavat työvaiheet. Työvaiheita ovat analyysi, suunnittelu, kehitys sekä impelemtointi. 

Jotta päästään haluttuun lopputulokseen, monitorointi ja hallinta ensisijaisen tärkeää. 

Tämä pitää sisällään projektin työvaiheen tekemisen ajallaan, oikein sekä budjetissa. 

Koska jokaisella projektilla on alku sekä loppu, loppuvaiheen määrittäminen ensisijaisen 
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tärkeää, jotta tavoitteiden saavutettua voidaan todeta projekti loppuneeksi.  [1, s. 41-

43.] 

2.1.3 Prosessiryhmät ja Projektiorganisaatio 

Prosessiryhmät auttavat projektin eri vaiheiden hallinnassa. Niille ominaista on käydä 

sille ominaiset vaiheet läpi joko jokaisen yksittäisen työvaiheen tai isomman kokonai-

suuden jälkeen. Näitä ovat aloittaminen, suunnittelu, toteutus, seuranta ja hallinta sekä 

lopettaminen. [1. s. 44-46.] 

Jokaisella projektilla on oma organisaatio. Organisaatiolla tarkoitetaan projektiin osallis-

tuvien henkilöiden tai tahojen joukkoa, jotka toteuttavat projektin. Projekti organisaati-

ot määräytyvät organisaatiomallien mukaisesti erilaisiksi kokonaisuuksiksi. [1, s. 27.] 

2.1.4  Organisaatiomalli 

Organisaatiomallilla tarkoitetaan projektin henkilöiden hierarkkista rakennetta, henkilö-

resursseja, poliittista rakennetta sekä symbolista rakennetta. Kaikki edellä olevat ovat 

tärkeitä onnistuneeseen projektin läpivientiin. Hyvin johdetussa projektissa on aina 

selvät valtasuhteet, rajatut tehtävät ja velvollisuudet. Organisaatio malli voidaan jakaa 

 hallinnolliseen malliin, josta käyvät ilmi valtasuhteet sekä auktoriteetin haltiat 

 henkilöstöresurssit, josta käyvät ilmi käytettävissä oleva työvoima sekä työajat 

 poliittinen rakenne, josta käy ilmi, onko projekti sisäinen vai ulkoinen. Ketä pi-

tää miellyttää ja kenet pitää tarvittaessa vakuuttaa muutoksista 

 smbolinen rakenne, josta käy ilmi hallinnon johtamistapa. Esimerkiksi, onko 

esimies etäinen vai muiden projektiin osallistuvien kanssa usein tekemisissä. 

Myös hierarkkinen malli ratkaisee, luotetaanko esimerkiksi asiantuntijoihin jois-

sain päätöksissä vai onko päätöksenteko aina päällikön tai muun hallinnon.   [1, 

s. 46-49.]  
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2.1.5 Organisaatiorakenne 

Organisaatiorakenteita on vähintään yhtä monta kuin projektiakin. On olemassa yrityk-

siä, jotka toimivat ainoastaan projekteja käyttäen ja sitten on niitä, jotka ovat vahvan 

hierarkkisen organisaatio rakenteen käyttäjiä. Projektille luonteenomaista on sen het-

kellisyys. Jokaisella projektilla on alku ja loppu. Koska projekti loppuu joskus ja muuten 

liiketoiminta ei ole projektinomaista, muodostuu organisaatioihin erilaisia projektiorga-

nisaatiorakenteita. Myös valtasuhteet ovat erilaisia eri organisaatiorakenteiden osalta. 

Organisaatiorakenteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaat: Rakenteelliseen, projek-

tipohjaiseen sekä matriisirakenteeseen.  

Rakenteellisessa rakenteessa projektipäälliköllä on rajattu valta. Tässä rakenteessa 

ominaista on perinteinen hierarkkinen yritysrakenne. Se tarkoittaa sitä, että yritys on 

jaettu kustannusyksiköihin ja näillä yksiköillä on omat valtarakenteet.  

Projektipohjaisessa rakenteessa projektipäälliköllä on täysi valta projektiin kuuluvissa 

asioissa. Tälle rakenteelle on tyypillistä se, että hallinnolle vastaa useita projektipäälli-

köitä kukin vain projektin toimittamisesta loppuun. Projektin kulkuun hallinto ei ota 

kantaa.  

Matriisirakenne on tyypillinen vahvan hierarkkisen organisaatiomallin sisällä toteutetta-

vasta projektista. Matriisirakenteelle tyypillisiä piirteitä on koota projektiin osallistuvat 

henkilöt ja tahot useammasta eri kustannusyksiköstä sekä yhteistyökumppaneilta. Mat-

riisirakenne voidaan jakaa kahteen aliluokkaan.  

 Heikossa matriisissa projektipäälliköllä saattaa ilmetä ristiriitoja valtasuhteiden 

kanssa projektihenkilöstön osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eri yk-

siköstä olevan henkilön esimiehellä päätösvaltaa projektiin osallistuvan tekemi-

sistä. Tällaisiin seikkoihin ei heikossa matriisimallissa voi projektipäällikkö itse 

vaikuttaa.  

 Vahvassa matriisissa sen sijaan koko projektiin osallistuva henkilöstö on alistet-

tu projektipäällikölle projektin keston ajaksi. Projektin päätyttyä eri yksiköiden 

henkilöt palaavat takaisin oman yksikön esimiehen alaisuuteen. [1, s. 28-31.] 
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2.1.6 Organisaatiokulttuuri 

Organisaatiokulttuuri määrittää sen, millainen on yrityksen identiteetti. Identiteettiin 

kuuluu seikkoja kuten, onko yritys edelläkävijä vai potentiaalinen kilpailija edelläkävijäl-

le. Myös sillä, onko yritys yksilö- vai yrityskeskeinen, on merkitystä organisaatiokulttuu-

rille. Tähän vaikuttaa kustannuspaikkojen, organisaatioryhmien sekä yleisten resurssien 

jakaminen. Myös riskien sietokyky on merkittävä osa yrityksen kulttuuria. Tällaisia ovat 

esimerkiksi eri projektien riskit. Onko yritys riskiprojektien tekijä, pyritäänkö tekemään 

jotain, mitä kukaan muu ei vielä ole tehnyt vai lähdetäänkö vain varmoihin projektei-

hin. Organisaation fokus on myös hyvä tiedostaa. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkän ja 

lyhyen tähtäimen strategiset suunnitelmat. [1, s. 27.] 

2.2 Laadun hallinta 

Laadunhallinnalla pyritään varmistamaan jokaisen vaiheen jälkeen, että vaiheelle asete-

tut päämärät ovat täyttyneet suunnitelman mukaisesti aikataulussa sekä budjetissa. 

Laadulle määritetään vaatimukset projektin alussa. On tärkeää, että laatu on rakennet-

tu sisälle suunnitelmaan, ja se on läsnä kaikessa, mikä kuuluu projektiin. Laadun vaa-

timuksiksi voidaan määrittää riittävä testaus. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen työvai-

heen jälkeen testataan saavutettu tulos ja todetaan se onnistuneeksi. Riittävän aikaik-

kunan määrittäminen työvaiheille on myös kriittistä. Mikäli aikaikkuna määritetään liian 

pieneksi, kiusaus projektin aikataulun tiukentuessa jättää laaduntarkastamisen välivai-

heita suorittamasta kasvaa. Näin ollen projektin laatu saattaa kärsiä. On myös tärkeää 

panostaa projektin työvaiheen onnistumiseen heti ensimmäisellä työkerralla. Tämä 

edesauttaa projektin aikataulussa pysymistä.  

Laadulle voidaan määrittää hyväksyttävät kriteerit. Tähän voidaan laskea mahdolliset 

projektin aikana tai sen jälkeen ilmenevät ongelmat kuten esimerkiksi yhteysongelmat 

tietoverkossa. Virheettömään projektin toteutumiseen on hyvä pyrkiä, mutta se ei ole 

kovinkaan usein realistista. Pieniä ongelmia saattaa aina ilmaantua ja näitä varten on 

hyvä määrittää hyväksyttävä ongelmien määrä. Erilaiset ongelmat voidaan jakaa pie-

niin sekä kriittisiin. Näiden lukumäärä on hyvä sopia yhteisesti ennen projektin aloitta-



6 

 

mista. On tärkeää, että projektin aikana työvaiheet tarkastetaan ja todetaan onnistu-

neiksi heti ensimmäisellä työkerralla. Työvaiheiden läpikäynti ennen vaiheen aloittamis-

ta edesauttaa työvaiheen onnistumissa. Työvaiheen tarkastuksen jälkeen on hyvä tes-

tata työvaiheen toimivuus muun projektin kanssa. Myös työvaiheelle ominaiset yksittäi-

set vaatimukset on hyvä tarkastaa ja todeta täyttyneiksi ennen seuraavaan vaiheeseen 

siirtymistä. [1, s. 189-191.] 

Laadulle on hyvä tehdä suunnitelma. Laatu on hyvä määrittää ennen projektin aloitta-

mista. Näin ollen se voidaan sulauttaa projektin osaksi sen sijaan, että se olisi pelkkä 

työvaihe. On myös hyvä määrittää vastuualueet projektiin osallistujille, jotta laatu to-

teutuisi kaikilla alueilla. Kun yhteinen hyväksyntä laadulle on saavutettu, projektin aloit-

taminen on mahdollista. [1, s. 192.] 

3 Käytettävät tekniikat 

Moderni lähiverkko sisältää paljon teknisiä ominaisuuksia sekä tekniikoita. Parhaimmil-

laan lähiverkko on eri tekniikoiden ja teknologioiden sulava kokonaisuus. Lähiverkon 

luotettavuus ja toimintavarmuus perustuu huolella suunniteltuun kokonaisuuteen, joka 

toimii saumattomasti kaikkien verkon laitteiden kesken. Luotettavuus tarkoittaa myös 

tiettyä tietoturvan lähtötasoa, joka asetetaan teknisesti ja toiminnallisesti sellaiselle 

tasolle, jota on helppo ylläpitää sekä loppukäyttäjien huomaamattomasti käyttää. 

3.1 OSI-Malli 

Pakettipohjainen tiedonsiirto koostuu loogisista tasoista, jotka muodostavat IP:lle eli 

internetprotokollalle ominaiset piirteet. Pakettipohjaisessa liikenteessä tasot jaetaan 

seitsemään eri loogiseen kerrokseen. Alimpana kerroksena on fyysinen kerros, joka 

koostuu fyysisistä linkeistä laitteiden välillä esimerkiksi kategorian 5e tai 6 kaapelista. 

Fyysinen linkki voi myös olla valokaapeli tai langattoman toistimen 2,4Ghz/5Ghz taa-

juudella toimiva yhteys. 

Sovelluskerros on mallin ylin kerros, ja se on lähimpänä käyttäjää. Tässä tasossa kuva-

taan ohjelmien toiminnallisuus.  
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Esitystapakerroksessa määritetään tiedonsiirrolle yhteiset säännöt. Tämä on tärkeää, 

koska lähettäjä sekä vastaanottaja voivat käsitellä tietoa erikseen.  

Istuntokerros muodostaa, hallitsee sekä lopettaa yhteydet, jotka on luotu asiakkaan ja 

palvelimen välille.  

Kuljetuskerroksella toimivat IP-pakettipohjaisessa liikenteessä tyypilliset TCP- ja UDP- 

siirtoprotokollat. Näillä varmistetaan pakettien yhtenäisyys siirron päästä päähän. Yhte-

ys voi olla joko yhteydellinen tai yhteydetön. Esimerkkinä yhteydellisestä yhteydestä 

voidaan pitää TCP:n muodostamaa liikennettä HTTP:tä tarjoavaan palvelimeen. TCP 

pitää kirjaa paketeista ja kuittaa jokaisen lähettämällä ilmoitus paketin palvelimelle. 

UDP:lle tyypillinen palvelu on sellainen, jossa siirtomäärät ovat suuria sekä aika kriitti-

siä. Esimerkkinä tällaisestä on VOIP-puhelinliikenne ja videon suoratoisto. 

Verkkokerros välittää tiedonsiirtolaitteiden välillä ylempien kerrosten muodostamat pa-

ketit. Tässä kerroksessa on IP-protokolla, joka toimii osoitteena erilaisten verkkoratkai-

sujen ylitse esimerkiksi verkkoreitityksen.  

Siirtokerroksessa määritetään tiedonsiirrossa käytettävä kehysmalli. Nykyään yleisim-

min lähiverkoissa on käytössä Ethernet-kehysmalli. Siirtokerroksella toimii myös verk-

kolaitteille ominainen MAC-osoite, joka voidaan ajatella digitaalisen laitteen yksilöllisek-

si osoitteeksi tiedonsiirtoverkossa.  

Alimpana kerroksena on fyysinen kerros, joka koostuu fyysisistä linkeistä laitteiden vä-

lillä esimerkiksi kategoria 5e tai 6 kaapelista. Fyysinen linkki voi myös valokaapeli tai 

langattoman verkkotoistimen 2,4Ghz/5Ghz taajuus. [2, s. 1. ] 
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Kuvio 1. OSI-malli 

3.2 Tiedonlähetys 

3.2.1 Täsmälähetys 

Täsmälähetystä käytetään tiedonsiirtoliikenteessä pakettien lähettämiseen yhdelle ai-

noalle laitteelle lähiverkossa. Yleisesti tällaisia ovat DHCP-palvelimelta saadut ip-

osoitteet. Tällöin varmistutaan siitä, että kyseinen ip-osoite menee vain sitä hakeneelle 

laitteelle.  

 

Kuva 2. Täsmälähetys 
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3.2.2 Ryhmälähetys 

Ryhmälähetys on kuin täsmälähetys, mutta se on suunnattu tietylle ryhmälle laitteita. 

Yleisesti sitä käytetään IPTV:n ja käyttöjärjestelmän näköiskuvien jakamisessa usealle 

yhdestä kohteesta.  

  

Kuva 3. Ryhmälähetys 

3.2.3 Yleislähetys 

Yleislähetys tarkoittaa sitä, että yhdestä kohteesta lähetetään kaikille verkon laitteille 

dataa. Tällainen on esimerkiksi ARP-kysely, jolla laite pyrkii selvittämään tietyn MAC-

osoitteen omaavan laitteen ip-osoitteen. Jokainen laite, joka saa yleislähetyksen, lähet-

tää sen itse kaikille muille verkon laitteille. Pienessä lähiverkossa tämä ei muodostu 

ongelmaksi, mutta isommassa verkossa tämä aiheuttaa merkittävää tiedonsiirron no-

peuden laskua. Yleislähetys lähetetään samassa aliverkossa oleville laitteille.  

Jokaisessa aliverkossa on oma yleislähetysosoite on aliverkon viimeinen osoite. Esimer-

kiksi 10.0.0.0/24 verkossa se on 10.0.0.255.  
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Kuva 4. Yleislähetys 

3.3  DHCP 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) on verkkoprotokolla, jonka tehtävänä on 

jakaa IP-osoitteita verkon laitteille. DHCP:lle tyypillistä on määrittää tietty ip-

osoiteavaruus, josta palvelin jakaa osoitteita asiakaslaitteille. Osoiteavaruus muodoste-

taan ip-osoitteen verkko-osoitteesta sekä aliverkon peitteestä.   

Osoitetietojen mukana jaetaan usein myös DNS palvelimen, oletusreitittimen sekä NTP- 

kellopalvelimen osoite. Osoitteen voimassaoloaika voidaan määrittää DHCP-palvelimen 

asetuksista kestämään tietyn ajan tai ikuisesti.  

DHCP:llä on aina palvelin sekä asiakas. Kun asiakas haluaa ip-osoitteen palvelimelta, se 

lähettää yleislähetyksenä ip-osoite pyynnön (Discover) kaikille verkon laitteille käyttäen 

MAC-yleislähetysosoitetta FF:FF:FF:FF:FF:FF. Kun palvelin saa osoitepyynnön, se lähet-

tää asiakkaalle seuraavan vapaana olevan ip-osoitteen tarjouksen (Offer) asiakkaan 

MAC-osoitteeseen. Kun asiakas saa tarjouksen, se lähettää pyynnön (Request) tarjouk-

sesta palvelimen MAC-osoitteeseen, johon palvelin vastaa lopetusviestillä (ACK). [2, s. 

211-214.] 
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Kuva 5. DHCP-osoitteen nouto prosessi 

3.4 OSPF 

OSPF (Open Shortest Path First) on avoin lyhyimmän reitin reititysprotokolla. Se on 

yleisesti käytetty reititysprotokolla, koska se löytyy kaikkien valmistajien reitittimistä. 

OSPF on niin sanottu Link-State protokolla, eli se tekee reitityspäätökset linkkien tilan 

ja nopeuden perusteella. Sen toiminta perustuu Dijkstra-algoritmiin. Algoritmin on ke-

hittänyt Edsger Wybe Dijkstra 90-luvulla. OSPF lähettää verkkomuutosten tapahtuessa 

muutoksesta kertovan päivityspaketin, josta käyvät ilmi verkon muutokset. Verkon 

muutospäivityksiä eli LS Refresh-paketteja lähetetään oletusarvoisesti määräajoin kol-

menkymmenen minuutin välein. LS Refresh-paketit välitetään vain oman alueen sisällä 

oleville reitittimille.  

Jokaisella OSPF-prosessia ajavalla reitittimellä on kolme taulua, joista se ammentaa 

tietoa. Nämä taulut ovat naapuritaulu, topologiataulu sekä reititystaulu. 

 Naapuritaulu sisältää tiedot kaikista reitittimistä, jotka ovat suoraan liitettyinä 

laitteeseen. 

 Topologiataulu pitää sisällään tiedot kaikista laitteista, jotka ovat saman alueen 

sisällä. 

 Reititystaulu sisältää reititystiedot oman alueen sisällä olevien laitteiden lävitse. 
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OSPF-toiminta perustuu eri alueisiin. Kaikki alueet ovat yhteydessä aluenumero nol-

laan. Nollaalue on OSPF-reititetyn verkon selkäranka-alue. Kaikilla reitittimillä, jotka 

sijaitsevat samalla alueella, on sama topologiataulu. Topologiataulu sisältää tiedot kai-

kista saman alueen reitittimistä. Reitittimet lähettävät päivitystietojaan ainoastaan sa-

man alueen reitittimille. OSPF-alueiden suunnittelussa on otettava huomioon ip-

osoitteiden hierarkkinen suunnittelu. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyn alueen reitittimet 

esimerkkinä alue nollan laitteet tuntevat vain oman alueensa verkot esimerkiksi 

10.0.0.0/16-alueelta. Kaikki muut alueet täytyvät olla yhteydessä selkäranka aluee-

seen. Näin ollen siihen voidaan esimerkiksi liittää alue 1, jonka reitittimillä on tiedos-

saan esimerkiksi 168.0.0.0/16-verkon reittitiedot. 

Koska OSPF-reititys protokolla perustuu alueisiin, ja reittitietojen päivityspaketit kulke-

vat vain oman alueen sisällä, tarvitaan erityistehtävän omaavia reitittimiä alueen reu-

noille. Tällaisia ovat ABR (Area Border Router) ja ASBR (Autonomous System Boundary 

Router). ABR eli alueen reunareititin toimii eri alueiden välillä yhdyskäytävänä sekä eri 

alueiden reittien mainostajana alueesta toiseen. ASBR eli autonomisen alueen reuna 

reititin toimii yhteyskäytävänä yksityisen ja julkisen verkon välillä. Moderni yrityksen 

lähiverkko sisältää usein reitityksen lähiverkon sisällä. Jotta nämä tiedot eivät pääsisi 

vuotamaan julkiseen verkkoon, reititin, joka toimittaa oletusporttikäytävän tehtävää 

ulkoverkkoon, asetetaan ASBR-tilaan. Yhteistä ABR- ja ASBR-tilan reitittimille on niiden 

kyky summaroida verkkoja suuremman verkon peitteen taakse vähentäen reititystaulun 

reittimerkintöjen lukumäärää. Seuraava kuva esittää OSPF-alueiden sekä ABR- ja 

ASBR-reittien sijoittumisen OSPF verkko-hierarkiaan [Kuva 6]. 
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Kuva 6. OSPF-verkkohierarkia 

Naapurisuhteen muodostamisessa OSPF käyttää 8 eri tilaa: 

 ID:n muodostaminen: ID on reitittimen nimi OSPF-prosessissa. Nimi määrittyy 

korkeimman aktiivisen liityntäportin ip-osoitteen mukaan OSPF:n käynnistyessä. 

Mikäli reitittimelle on määritetty virtuaalisen liityntäportin (loopback) ip-osoite, 

tulee siitä reitittimen nimi, vaikka fyysisen portin ip-osoite olisi suurempi kuin 

virtuaalisen. Mikäli virtuaalinen portti lisätään OSPF-prosessin käynnistyksen jäl-

keen niin, että fyysiselle portille on jo annettu ip-osoite, tulee OSPF-prosessi 

käynnistää uudelleen nimen muuttumisen varmistamiseksi. Reitittimen nimen 

voi myös määrittää OSPF-profiilissa kiinteäksi Router-ID-komennolla, jolloin sen 

määrittämä nimi säilyy vaikka virtuaalisia korkeamman ip-osoitteen omaavia lii-

tyntäportteja lisättäisiin reitittimeen.  

 Porttien määrittäminen verkkoon: Verkot määritetään käyttämällä network-

komentoa linkkien tilan lisäämiseksi tietokantaan.  

 Hello-viestien lähetys: Tässä tilassa reititin lähettää aktiivista porteista hello- 

viestejä verkon muille reitittimille. Tämän tarkoitus on määrittää muut verkon 

reitittimet sekä aloittaa naapurisuhteiden muodostaminen. Tämän tilan aikana 

OSPF-prosessi kertoo olevansa "Down State"-tilassa. Viestejä lähetetään joka 
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kymmenes sekunti yleislähetyksenä suoraan reitittimeen liitettyihin laitteisiin. 

NBMA (Non-Broadcast Multiple-Access)-verkoissa viestit lähetetään kolmen-

kymmenen sekunnin välein. Viestejä lähetetään 4 kappaletta. Mikäli näihin ei 

saada vastausta, toteaa OSPF-naapurin muodostuksen kuolleeksi.  

Hello-viestit sisältävät seuraavat tiedot: reitittimen ID, aloitus- ja lopetus-

ajastimen suuruus, verkon peite, OSPF-alueen numero, tietoa naapureista, rei-

tittimen  pritoriteetti, DR- (Desicnated Router) ja BDR- (Backup Desicnated 

Router) reitittimien osoitteet sekä autentikointi salasanan.  

Jotta naapurisuhteen muodostuminen onnistuisi, on reitittimillä oltava samat 

tiedot aloitus- ja lopetus-ajastimen suuruudessa, verkon peitteessä, alueen nu-

merossa sekä autentikointisalasanassa.   

 Hello-viestin vastaanottaminen: Tässä tilassa reititin tarkistaa edellä mainitut 

naapurisuhteen muodostumista edellyttävien kohtien yhtäläisyyden. Tämä tila 

näkyy OSPF-prosessissa "Init State"-nimellä.  

 Vastauksen lähettäminen hello-viestiin: Reititin lähettää vastauksen aikaisem-

min saaneeseen hello-viestiin. Vastaus sisältää kysymyksen alkuperäisen hello- 

viestin lähettäjälle: "Olenko merkitty naapuriksi sinulle?" Mikäli vastaus on kyllä, 

nollaa reititin hello-ajastimen sekä pidentää seuraavan viestin lähetystä neljä-

kertaiseksi normaaliin verrattuna. Mikäli vastaus on ei, lisää reititin uuden naa-

purin naapuri tauluun. Mikäli reitittimet ovat jo naapureita päättyy napurin tun-

nistus ja muodostus prosessi tähän. Mikäli naapurit ovat uusia, OSPF-prosessi 

jatkaa Master-Slave-suhteen määritykseen. 

 Mestari-Orja-suhteen määritys: Tässä tilassa määritetään, kumpi on korkeaar-

voisempi reititin. Reitittimien korkeaarvoisuus määritetään reitittimen ID:n pe-

rusteella. Se reititin, jolla on korkeampi ID, on mestarireititin. Mestarireititti-

meksi valittu lähettää ensin reititystietonsa orja-reitittimelle DBD- (Database 

Description Packet) pakettina. Kun mestari on lähettänyt oman DBD-paketin lä-

hettää orja omansa mestarille. Tämä tila näkyy OSPF-prosessissa nimellä "Exs-

tart State". 
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 DBD-paketin suorittaminen: Kun DBD-paketti on vastaanotettu, käy reititin läpi 

oman reititystaulunsa ja vertaa sitä DBD-paketin reitteihin. Mikäli DBD-

paketeissa on reititystietoja, joita ei vielä löydy orja-reitittimen reittitietokannas-

ta, pyytää se lisätietoja mestarilta niistä LSR- (Link-State Request) viestillä. Kun 

mestari saa LSR-viestin orjalta, lähettää se reittitiedot orjan pyytämistä reiteistä 

LSU- (Link-State Updates) viestillä. Kun orja-reititin saa LSU-viestin, lisää se sen 

sisältämät tiedot omaan reititystauluunsa. Tämän jälkeen mestari vertaa orjan 

lähettämän DBD-paketin tietoja omiin reititystietoihin ja puutteitten ilmetessä 

lähettää orjalle LSR-viestin, johon orja vastaa LSU-viestillä. Tämän jälkeen mes-

tari lisää puuttuvat tiedot omaan reittitietokantaansa. Tämä tila näkyy OSPF- 

prosessissa "Loading State" -tilana.  

 Naapurisuhde valmis: Kun reittitiedot on päivitetty, siirtyvät reitittimet valmii-

seen tilaan. Kun tämä tila on saavutettu, on naapurisuhde valmis. Tämän jäl-

keen reitittimet lähettävät hello-paketteja ja suorittavat prosessin aina vain hel-

lo-pakettiin vastaamiseen asti. Mikäli uusia reittejä ilmenee reititystaulussa hoi-

detaan ne LSU- (Link-State Update) päivitysviesteillä.  

Jokaisessa OSPF-verkkosegmentissä täytyy olla DR (Designated Router) sekä BDR 

(Backup Designated Router). Näiden tehtävänä on toimia verkon muutostietojen välit-

täjänä muille segmentin reitittimille. Ensisijaisesti DR hoitaa muutoksien ilmoittamisesta 

muille reitittimille, mutta mikäli DR kaatuu tai rikkoutuu, hoitaa BDR tätä tehtävää. 

Verkon muutostiedot lähetetään yleislähetyksenä osoitteeseen 224.0.0.6. Ainoastaan 

DR- ja BDR-reitittimet kuuntelevat tätä osoitetta. Kun DR saa 224.0.0.6 osoitteeseen 

lähetetyt verkon muutostiedot, välittää se yleislähetyksenä saamansa muutokset muille 

alueen reitittimille osoitteeseen 224.0.0.5. Kaikki OSPF-prosessia ajavat reitittimet 

kuuntelevat tätä osoitetta. Suoraankytketyissä verkoissa (Point-to-Point), kaikki yleislä-

hetykset menevät 224.0.0.5 osoitteeseen.  

DR- ja BDR-valinta tapahtuu ensisijaisesti reitittimen prioriteetin perusteella. Se reititin, 

jolla on suurin prioriteetti, valitaan DR-reitittimeksi ja seuraavaksi suurin BDR-

reitittimeksi. Koska oletusarvoisesti kaikilla reitittimillä on hello-paketissa oma priori-

teetti 1 tarvitaan toissijainen määritysarvo. Mikäli kaikilla alueen reitittimillä on sama 

prioriteetti, valitaan DR- ja BDR-reitittimien ID:n avulla niin, että suurimman ID:n halti-

asta tulee DR ja seuraavaksi suurimman omaavasta BDR. DR- ja BDR-reitittimien mää-
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räytymisellä ei ole kovin suurta merkitystä, eikä se ole verkkoa suunnitellessa kovin 

tärkeää. Usein DR- ja BDR-reitittimet määräytyvät muiden OSPF-verkon suunnittelun 

lomassa ID-numeroinnin mukaan.  DR- ja BDR-reitittimet erottaa muista siitä, että ai-

noastaan ne päätyvät täyteen tilaan (Full State) naapurisuhteen muodostamisessa.  

OSPF sisältää kuusi eri paketti tyypiä, joilla ilmoitetaan verkon muutoksista sekä uusien 

naapurisuhteiden muodostumisesta. Näitä ovat aikaisemmin esitellyt hello, DBD, LSR, 

LSU sekä uutena LSA (Link-State Advertisement) ja LSACK (Link-State Acknowledge-

ment) viestit. LSU voidaan kuvitella kirjekuoreksi, jonka sisällä on useita LSA-tietoja. 

LSACK-viestit ovat kuittausviestejä, joka lähetetään esimerkiksi vastaanotetun SLU- 

viestin merkiksi.  

Koska OSPF on lyhyimpään reittiin pohjaava reititysprotokolla, tarvitsee se eri reittien 

kustannuksen määrittämiseen yhtenäisen tavan. OSPF määrittää reittien kustannuksen 

erityisen kaavan avulla vakiona.   

 

Reitin kustannuksiin voi myös vaikuttaa manuaalisesti OSPF-prosessiin määrittämällä 

yhteyden nopeuden. 

OSPF käyttää viittä eri LSA-paketin tyyppiä. Jokainen niistä sisältää omanlaista tietoa. 

LSA-paketteja voidaan pitää OSPF-prosessin rakennuspalikoina, joilla määritetään koko 

OSPF-verkon toiminta. Nämä pakettityypit ovat seuraavat: 

 LSA-tyyppi 1: Tämä paketti sisältää reitittimen LSA tiedot. 

 LSA-tyyppi 2: Verkon LSA-tiedot. Tämän tyyppiset LSA paketit muodostaa aino-

astaan DR-reitittimet. 

 LSA-tyyppi 3: Summaroidun verkon tiedot. Tämän muodostaa BDR reititin. 

 LSA-tyyppi 4: Summaroidun verkon tiedot. Tämän muodostaa ASBR omasta si-

jainnistaan 
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  LSA-tyyppi 5: Summaroidun verkon tiedot. Tämän muodostaa ASBR-reititin ul-

koverkon reittitiedoista. 

 LSA-tyyppi 7: Tämän tyypin paketit muodostaa ASBR-reititin jotka sitten ABR 

muuttaa tyyppi 5:n LSA-paketeiksi Not-So-Stubby-alueelle. 

OSPF-selkäranka verkkoon liitetyt muun alueen verkot voidaan määrittää kolmella eri 

tavalla. Nämä ovat Stubby area, Totally-stubby area ja Not-So-Stubby area. 

 Stubby area, eli tynkäalue tarkoittaa sitä, että sinne ei välitetä tyypin 5 LSA-

paketteja, jotka sisältävät tiedot ulkoverkon reiteistä. 

 Totally-stubby area, eli täysin tynkä alue tarkoittaa aluetta, jonne ei välitetä 

tyypin 3,4 eikä 5 LSA-paketteja. Tällaisen alueen reitittimet tietävät vain oman 

alueensa reitit sekä oletusreitin ABR-reitittimelle, joka puolestaan tietää muiden 

alueiden verkot ja reitit. 

 Not-So-Stubby area, eli ei niin tynkä alue, tarkoittaa aluetta,  joka toimii kuten 

tynkä alue, mutta ulkoverkon reitit välitetään tyyppi 7 LSA-paketteina ABR-

reitittimelle, joka muuttaa ne sitten tyyppi 5 LSA-paketeiksi. [3, s. 185-325. ] 

 

 

3.5 802.1Q 

802.1Q on IEEE:n standardoima lähiverkkotekniikka protokolla, jonka kantava idea on 

luoda yhden tai niputetuttejen tietoliikenne linkkien sisälle virtuaalisia putkia. Näillä 

putkilla voidaan erottaa esimerkiksi arkaluontoinen liikenne yleisestä liikenteestä. Näitä 

putkia kutsutaan VLAN (Virtual Local Area Network) eli virtuaalisiksi lähiverkoiksi.  

Erilaisen liikenteen erottaminen muusta liikenteestä tarvitsematta lisäinvestointeja fyy-

sisiin linkkeihin, voidaan ehdottomasti laskea VLAN:n tekniikan suurimmaksi vahvuu-

deksi. Muitakin hyötyjä voidaan tosin saavuttaa hyvin toteutetulla virtuaalisella lähiver-
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kottamisella. Verkon kasvaessa muutamasta työasemasta kymmeniin tai jopa satoihin, 

IPV4:n ominaisuudet alkavat vaikuttaa verkon nopeuteen merkittävästi. Koska IPV4- 

liikenteessä käytetään ARP-kyselyjä ja se lähetetään yleislähetyksenä kaikille saman 

verkkosekmentin käyttäjille, jotka edelleen lähettävät sen eteenpäin. Tullaan tilantee-

seen, jossa voidaan puhua yleislähetys myrskystä. Vaikka yleislähetyksen pakettien 

koko ei ole yksittäisesti mitattuna kovin suuri, se muodostuu ongelmalliseksi verkkolait-

teiden lisääntyessä. Tässä VLAN on esimerkillisen hyödyllinen, koska se rajoittaa ARP-

kyselyiden yleislähetyksen ainoastaan sen oman virtuaalisen lähiverkon laitteille. Näin 

vältytään muun verkon altistamiselta yleislähetys myrskylle.  

Hyötyä saadaan myös siitä, että jokaiselle virtuaaliselle lähiverkolle voidaan määrittää 

oma ip-osoiteavaruuus. Tällä saavutettavat hyödyt ovat osa yleislähetys myrskyn hal-

lintaa sekä yleistä ylläpitoa. Mikäli verkossa tullaan käyttämään minkäänlaista verk-

koosien kaistankäyttöä mittaavaa seurantaa tai sisällön suodatusta, virtuaali lähiverkko-

jen käyttö on ehdotonta. Myös käytettäessä QoS (Quality of Service) pohjautuvia rat-

kaisuja kuten VoIP (Voice over Internet Protocol), kaistan nopeus voidaan määrittää 

oikealla VLAN-konfiguraatiolla.   

802.1Q-protokollan toiminta perustuu paketin tietokenttien muokkaamiseen ja lukemi-

seen. Normaalipaketti sisältää vastaanottajan MAC-osoitteen, lähettäjän MAC-

osoitteen, neljän tavun merkkikentän, Ethernet-kehyksen sekä FCS (Frame Check Se-

quence) eli virheenkorjaus osan. 802.1Q merkitsee merkkikenttään QoS- ja VLAN-

tiedot.  

Vastaanottajan 

MAC 

Lähettäjän 

MAC 

4 tavun merk-

kikenttä 

Ethernet-kehys FCS 

 

3 bit QoS Vlan 

 

Kuva 7. 802.1Q merkintä. 
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Kun halutaan kuljettaa useampi virtuaalinen lähiverkko yhden fyysisen linkin ylitse, 

tulee se fyysinen linkki merkitä rungoksi. Tätä runkolinkkiä pitkin oletuksena kaikki vir-

tuaaliset lähiverkot voivat kulkea ilman erillistä konfiguraatiota.  Mikäli 802.1Q käyttä-

vässä verkossa ei jotain segmenttiä ole merkitty kuuluvaksi johonkin tiettyyn virtuaali-

seen lähiverkkoon, pystyy se silti liikennöimään käyttäen natiivia virtuaalista lähiverkon 

määritystä. Jokaisella eri verkkovalmistajalla, jotka tukevat 802.1Q standardin mukaista 

protokolla, on aina natiivi virtuaalinen lähiverkko. Yleisesti verkkovalmistajan suositte-

levat natiivin virtuaalisen lähiverkon käyttämättä jättämistä, koska sitä hyödyntäen voi 

pahantahtoiset verkon käyttäjät aiheuttaa tietoturva ongelmia. Seuraavassa kuvassa 

[Kuva 8.] kuvataan virtuaaliseten lähiverkkojen toiminta yksinkertaisessa verkossa. [2, 

s. 51-113.] 

 

Kuva 8. Virtuaalinen lähiverkko 
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3.6 Spanning-Tree 

STP (Spanning Tree Protocol) eli silmukanesto protokolla tunnetaan myös nimellä 

802.1D, joka on IEEE:n standartoima verkkoprotokolla. Verkossa, jossa halutaan saa-

vuttaa vikasietoisuutta kytkemällä useampi kytkin toisiinsa, saattaa muodostua tilanne, 

jossa verkkoliikenne jää kiertämään silmukkaan. Koska vikasietoisuutta vaaditaan ny-

kyisiltä tiedonsiirtoverkoilta lähes poikkeuksetta, niin STP on noussut yhdeksi tärkeim-

mistä lähiverkon tekniikoista. Vikasietoisuus tarkoittaa yleisesti ottaen sitä, että mikäli 

linkki yhteen suuntaan menisi poikki, yhteys ei katkeaisi vaan kiertäisi toista reittiä 

määränpäähän[Kuva 9]. 

 

Kuva 9. Vikasietoinen verkko 

STP lähettää verkon muille STP aktivoidulle kytkimille BPDU (Bridge Protocol Data Unit) 

eli sillan tunnistuspaketteja. BPDU-paketit voidaan kuvitella pieniksi luotaimiksi, jotka 

kiertävät ympäri verkkoa hahmottaen verkon kokoa sekä linkkien kustannuksia. Kaikki 

kytkimet, joissa STP on aktivoitu, pyrkivät lähettämään BPDU-paketteja määrittääkseen 

juuri-kytkimen. Juuri-kytkin on se, joka toimii siltana muualle verkkoon tai palvelimelle. 

BPDU-paketti koostuu prioriteetti luvusta sekä kytkimen omasta pienimmästä MAC-

osoitteesta. Prioriteetti on arvoltaan 0 ja 61440 väliltä. Oletusarvoisesti se on 32168.  
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Prioriteetti  MAC-osoite 

 

Kuva 10. BPDU-paketti 

STP käyttää neljää eri tilaa porteillensa. Ensimmäinen on juuri-portti. Tämä portti on 

se, josta päästään juuri-sillalle. Toinen on nimetty portti, joka toimii toissijaisena reitti-

nä juuri-sillalle. Juuri-kytkimellä kaikki portit ovat nimettyä portteja. Tämä portti muo-

dostuu sille, jolla on pienempi MAC-osoite. Kolmas on estävä/ei nimetty portti. Tämä 

portti on se, joka estää liikenteen ja silmukan muodostumisen. Tällä portilla on myös 

suurempi MAC-osoite kahdesta pienemmän MAC-osoitteen kytkimistä. Neljäs porttitila 

on STP mitätöity, tällöin portilla ei ole mitään STP-aktiviteettia. 

 

Kuva 11. STP-porttivaihtoehdot  

STP löytää parhaan reitin neljäosaisen prosessin tuloksena. Ensimmäisenä määritetään 

BPDU-paketteja hyväksikäyttäen juuri-silta. Toisena etsitään matalimman kustannuk-

sen reitti juuri-sillalle. Kolmantena, mikäli linkkien kustannukset ovat yhtä suuret, ma-

talimman MAC-osoitteen omaavan kytkimen reitti valitaan reitiksi. Neljäntenä keinona 
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käytetään matalimman porttinumeron määritystä. Se, jolla on pienin porttinumero, 

muodostuu oletusreitiksi.  

Kustannus on ennalta määritelty luku yleisimmin käytössä oleville linkkinopeuksille. 

Seuraava kuva esittää STP:lle määritettyjen linkkien kustannuksia [Kuva 11]. 

 

Kuva 12. STP-kustannustaulukko 

Kustannukset ovat yhteenlasku ennalta määritellyistä arvoista, jotka summautuvat reit-

tien lukumäärän mukaan. Reittien lukumäärä on hyppyjen lukumäärä sekä eri hyppyjen 

linkkien nopeus määrittää käytettävän reitin. Seuraava kuva demonstroi hyppyjen lu-

kumäärää STP-kustannusarvoihin, kun kaikkien linkkien nopeus on 100 Mbps ja kytkin 

B:stä halutaan juuri-silta A:lle [Kuva 13]. 
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Kuva 13. STP-kustannusten muodostuminen 

Vaikka STP onkin hyvin toimiva ratkaisu lähiverkkojen vikasietoisuutta rakennettaessa, 

on sillä myös heikkoutensa. Suurin syy heikkouksiin on sen ikä. STP on kehitetty aika-

na, jolloin verkon nopeus ja vasteaika ei ole ollut yhtä kriittinen kuin nykypäivänä. STP 

käyttää neljää eri tilaa silmukan löydyttäessä: kuunteleva, oppiva, välittävä sekä estä-

vä.  

 Kuuntelevassa tilassa kytkin lähettää ja vastaan ottaa BPDU-paketteja. Tämän 

tilan reagointinopeus silmukasta ilmoittavan BPDU-paketin saapuessa on 15 se-

kuntia. Tätä aika voidaan nykymittapuilla pitää liian pitkänä aikana, mutta 

STP:n syntyaikoina se ei sitä ollut. 

 Oppivassa tilassa kytkin oppii MAC-osoitteet vaihtoehtoisista reiteistä ja muo-

dostaa uudelleen CAM-taulun. CAM-taulu on kytkimen välimuisti, joka sisältää 

tiedot kaikista sille tärkeistä MAC-osoitteista sekä reiteistä. Tämä vaihe kestää 

15 sekuntia.  

 Välittävässä tilassa kytkimen portti välittää liikennettä normaalisti. Tätä tilaa 

voidaan pitää hyvänä tilana, koska silloin liikenne kulkee normaalisti.  

 Estävässä tilassa kytkin odottaa 20 sekuntia, joka on maksimiaika ennen kuin 

se siirtyy kuuntelevaan tilaan.  
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Koska silmukan sattuessa verkon liikenne kytkimen lävitse saattaa olla poikki jopa 50 

sekuntia, STP:tä ei voida pitää tämän päivän mittapuulla nopeana saati tehokkaana 

ratkaisuna vikasietoiselle verkolle. [2, s. 119-125. ] 

3.6.1 Rapid Spanning-Tree 

Koska alkuperäisen STP-protokollan perusideaa pidettiin niin hyvänä mutta hitaana, 

kehitettiin RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) eli nopea silmukanestoprotokolla. Sen 

myötä kehitettiin myös nopea portti(Portfast) tila.  

Nopea-portti määritetään kiinteäksi tilaksi kytkimen asiakasporteille. Näitä portteja ovat 

sellaiset, joissa on kiinni PC:t sekä IP-puhelimet. Syy tähän uuden tilan luomiseen oli 

nykytietokoneiden nopeampi käynnistymisaika. Mikäli nopeaa porttia ei ole määritelty, 

joutuu tietokone odottamaan kuuntelevan ja oppivan tilan 30 sekuntia ennen kuin se 

pystyy käyttämään porttia. Mutta mikäli nopea portti on määritetty, pitää kytkin sitä 

koko ajan välittävässä tilassa, vaikka siihen ei olisi kytketty päätelaitetta.  

RSTP tunnetaan myös IEEE:n standardina 802.1w. Se eroaa STP:stä sen erilaisilta 

ominaisuuksiltaan. Sama silmukoiden estoidea toimii myös RSTP:ssä, mutta sen sijaan, 

että RSTP odottaisi jotain tapahtuvan, se toimii ennalta ehkäisevästi. Sillä ei myöskään 

ole samat portin tilat kuin STP:llä. RSTP porttien tiloja on kolme: hylkäävä, oppiva ja 

välittävä. Näiden tilojen välinen aika on niin pieni, että sitä ei huomaa normaalissa käy-

tössä. 

 Hylkäävässä tilassa silmukan löydyttyä kytkin hylkää löydetyn reitin. Mutta toi-

sin kun STP, RSTP ei hukkaa ainuttakaan reittiä vaan merkitsee sen vain este-

tyksi.  

 Oppivassa tilassa kytkin ottaa vaihtoehtoisena reittinä pidetyn reitin ensisijai-

seksi reitiksi juuri-sillalle. 

 Välittävässä tilassa kaikki toimii niin kuin pitääkin ja se välittää liikennettä juuri-

sillalle. Tämä on hyvä tila. 



25 

 

Porttien roolit ovat myös eriäviä aikaisempaan versioon verrattuna. RSTP:ssä portin 

roolit on jaettu kuuteen osaan. Näitä ovat juuriportti, nimettyportti, vaihtoehtoinen 

portti, varaportti, reunaportti sekä mitätöity portti.  

 Juuriportti on myös RSTP:n tapauksessa portti, joka johtaa juuri-sillalle. 

 Nimetty portti on vaihtoehtoinen reitti juuri-kytkimelle tai juuri-kytkimellä kaikki 

portit ovat tässä tilassa.  

 Vaihtoehtoinen portti vastaa STP:stä tuttua estettyä porttia. 

 Varaportilla on korkeampi ID-arvo kuin vaihtoehtoisella portilla. Tätä käytetään 

kahden linkin yhteydestä samaan kytkimeen.  

 Reunaportti toimii kytkimen päätelaitteiden porteissa. Näihin määritetään nopea 

porttitila kiinteäksi. 

 Mitätöity portti ei ole käytössä RTSP:lle. [2, s. 125-141.] 

3.6.2 Multiple Spanning-Tree 

MST (Multiple Spanning-Tree) eli usea silmukanestoprotokolla on IEEE 802.1w stan-

dardin omaava tekniikka, jolla voidaan pienentää silmukanestoprotokollan kuljettamien 

virtuaalilähiverkkojen aiheuttamaa kuormitusta jakamalla ne useammalle instanssille. 

Eri instansseille voidaan määrittää tietyt virtuaaliset lähiverkot. Instanssit voidaan mää-

rittää ensisijaiseksi tai toissijaiseksi. Näin ollen verkon toiminta varmuus säilyy vaikka 

toinen linkeistä menisi epäkuntoon [Kuva 14.]. [2, s.141-150.] 
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Kuva 14. MST-instanssi. 

3.7 EtherChannel 

EtherChannel eli Ethernet-kanava on yleisesti käytetty nimitys fyysisten linkkien muo-

dostamiseksi yhdeksi loogiseksi linkiksi. Tällä saavutettavat edut ovat nopeuden kasvu 

sekä vikasietoisuus. Vikasietoisissa verkoissa on yleensä käytössä RSTP, jonka tehtävä-

nä on estää esimerkiksi kahdennetun linkin tapauksessa silmukoiden muodostuminen 

sulkemalla toinen linkeistä.  

 

Kuva 15. RSTP toiminnassa 

Sen sijaan, että toinen linkki olisi tyhjän panttina, kehitettiin Ethernet-kanava, jolla 

RSTP voi toimia linkkiparienkin kanssa silti tuhlaamatta resursseja. Etherchannel mah-

dollistaa linkkiparin kummankin linkin samanaikaisen käytön.[2, s. 97-98.] 
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Kuva 16. EtherChannel RSTP-verkossa 

3.7.1 LACP  

LACP (Link Aggregation Control Protocol) eli linkkien yhdistämisen hallintaprotokolla on 

IEEE:n 802.3AD nimellä kulkeva verkkotekniikka, jolla voidaan yhdistää kaksi tai use-

ampi linkki yhdeksi. Se on standardoitu versio Ethernet-kanavasta. Tällä saavutettavat 

hyödyt ovat nopeuden kasvattaminen linkkien välillä, sekä vikasietoisuuden lisääminen. 

LACP muodostaa esimerkiksi kahdesta 1Gbps ethernet linkistä yhden loogisen 2Gbps 

nopeuksisen linkin. Vikasietoisuus ilmenee siinä, että mikäli toinen linkeistä rikkoutuu, 

niin toinen jatkaa tiedon välittämistä.  

 

Kuva 17. LACP-linkkien yhdistäminen 

Linkkien muodostus tapahtuu LACP-pakettien avulla, joita kytkimet lähettävät naapuri 

kytkimilleen. LACP toimii kahdella eri OSI-mallin tasolla. Tasolla 2 tapahtuva LACP link-

kien yhdistäminen toimii kuten kytkimellä yksi linkki. Tasolla 3 LACP:n ylitse voidaan 

reitittää liikennettä aivan kuten se olisi yksi reitittimen linkeistä.  

Eri porttitiloja LACP:ssä on kolme erillasita. Näitä tiloja ovat passiivinen, aktiivinen sekä 

päällä.  



28 

 

 Passiivisessa tilassa kytkin ei kelpuuta muita kuin LACP aktivoitua kytkimiä, joi-

den kanssa muodostaa yhteys.  

 Aktiivisessa tilassa kytkin etsii naapurikytkimiä joiden kanssa pystyisi muodos-

tamaan LACP yhteyden. Myös pyynnöt yhteyden luomisesta hyväksytään tässä 

tilassa.  

 Päällä tilassa kytkin kelpuuttaa vain etherchannel yhteyden.[2, s. 101-112] 

3.8 Tietoturva 

Tietoturva on yksi tärkeimmistä asioista, joita verkkoa suunnitellessa on otettava huo-

mioon. Tietoturva on kokonaisuus, ja se on yhtä heikko kuin sen heikoin lenkki. Koska 

yhä enemmän kriittistä tietoa kulkee verkon ylitse, on otettava huomioon yleisimmät 

tietoturva uhat osana suunnittelu prosessia. Yleisimpinä uhkina voidaan pitää tunkeu-

tumis- ja verkon kartoittamisyritykset. Myös man-in-the-middle eli liikenteen kierrättä-

minen tietoturvaloukkaajan hallitseman laitteen ylitse on yleinen uhka. Verkkoon pää-

syä on myös hyvä rajoittaa kaikilta muilta kuin sallituilta laitteilta. Vaikka itse verkko-

osaan ei esimerkiksi virus- tai mato-tapauksissa kohdistu uhkaa, niin verkossa olevat 

päätelaitteet ovat alttiita saastumiselle. Vaikka internetistä lähiverkkoon pääsy suojat-

taisiin palomuurilla ja virus torjunnalla siitä ei ole mitään hyötyä, jos joku verkon käyt-

täjä liittää oman saastuneen päätelaitteensa lähiverkkoon.  

3.8.1 Pääsylistat 

Pääsylistat ovat tapa hallita pääsyä tietyn kriteerin omaavin perustein. Tällaisia voivat 

olla lähdeosoite, kohdeosoite, ip-osoite, aliverkon peite tai protokolla. Pääsylistan lo-

giikka tarkastaa, löytyykö jokin kriteerin täyttävä asia, mikäli löytyy niin tehdään jotain. 

Esimerkiksi pääsylista voi olla sellainen, joka sallii vain 10.0.0.0/24 verkon ip-osoitteen 

omaavat laitteet ottamaan yhteyden palvelimeen. Mikäli jonkin muun ip-osoitteen laite 

yrittää ottaa yhteyttä estää pääsylista liikenteen. Seuraava kuva esittää pääsylistan 

logiikan [Kuva 18]. 
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Kuva 18. Pääsylistan logiikka 

Pääsylista voidaan myös tehdä niin, että kaikki muut paitsi jonkin tietyn kriteerin täyt-

tävät pääsevät läpi. 

3.8.2 802.1X 

802.1X on IEEE:n kehittämä liityntäportti turvallisuuden ja autentikoinnin mahdollistava 

tekniikka. Porttiautentikointi toimii myös langattomaan verkkoon yhdistettäessä.  Ylei-

simpiä ratkaisuja, joita 802.1X:llä voidaan toteuttaa, ovat porttiturvallisuus sekä RADI-

US-autentikointi. Porttiturvallisuudella tarkoitetaan liitettävyyden rajoittaminen vain 

tietyille laitteille. Tämä voidaan toteuttaa joko ilman RADIUS-autentikointia tai sen 

kanssa. Yksinkertaisimmillaan portti autentikoinnilla voidaan rajoittaa liityntä vain yh-

den laitteen MAC-osoitteelle. Näin ollen mikäli portti havaitsee päätelaitteen omaavan 

jonkin muun, kun ennalta määritetyn osoitteen, se suorittaa toimenpiteen. Näitä toi-

menpiteitä voivat olla portin sulkeminen kokonaan tai vain tietyksi ajaksi, hälytyksen 

lähettäminen ylläpidolle, turvallisuus laskurin luvun kasvattaminen yhdellä tai näiden 

kombinaatio. Käyttäessä dynaamista VLAN-konfiguraatiota voidaan laite asettaa eristet-

tyyn virtuaaliseen lähiverkkoon ja näin ollen estää verkon luvaton käyttö.   

Langattomissa verkoissa voidaan kiinteä salasana korvata RADIUS-autentikoinnilla. 

Etuna tässä ratkaisussa on, että vain tietyille ihmisille voidaan sallia langattoman ver-

kon käyttö. Kiinteää langattoman verkon salasanaa käytettäessä salasana kiertää ja 

saattaa vahingossa päätyä sellaisen henkilön tietoon, jolla ei välttämättä ole oikeutta 
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sen tietämiseen. Myös seuranta on helpompaa, koska kaikki kirjautumiset voidaan kir-

joittaa lokiin. Mikäli verkossa on kaksi eri langatonta verkkovaihtoehtoa esimerkiksi 

toinen työntekijöille ja toinen asiakkaille, voidaan luoda RADIUS-authentikointia käyttä-

en tietyn ajan toimivat kertakäyttöavaimet. Hyötynä tässä on niiden helppous. Asiakas 

ottaa yhteyden asiakkaille tarkoitettuun lähiverkkoon ja syöttää kertakäyttöavaimensa. 

Avain voi olla toiminnassa vaikka työpäivän ajan ja sen jälkeen mitätöityä. Tällä tavoin 

voidaan varmistua siitä, ettei verkkoa käytä muut kuin ne henkilöt, joilla on oikeus sii-

hen. [2, s. 387-389.] 

3.8.3 IP-lähdesuoja 

IP-lähdesuoja on tekniikka, jolla rajoitetaan muiden paitsi sallittujen DHCP-palvelimien 

jakaa osoitteita verkossa. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että kytkin luo pääsylistan, 

johon se kirjaa sen lävitse menneet ip-osoite haut viralliselta DHCP-palvelimelta. Mikäli 

sen läpi yrittää liikennettä, jonka lähdeosoite ei ole saatu viralliselta DHCP-palvelimelta 

se estää liikenteen. Tällä voidaan varmistua aidosti hankittujen ip-osoitteiden alkupe-

rästä ja oikeillisuudesta. [2, s. 368-270.] 

3.8.4 IP-DHCP-nuuskija 

DHCP-nuuskija pitää kirjaa koko verkon ip-osoite kiinnityksistä MAC-osoitteisiin. Mikäli 

verkkoon liittyy laite, joka ei ole saanut osoitetta oikealta DHCP-palvelimelta, estää se 

liikenteen. Tämän tekniikan avulla voidaan varmistua siitä, että verkkoon ei voida tuo-

da luvattomasti DHCP-palvelinta. [2, s. 358-361.] 

3.8.5 Spanning-Tree BPDU-suoja 

Koska vikasietoisuus on tärkeä osa nykypäivän lähiverkkoja ja RSTP on yleisesti käy-

tössä oleva protokolla, myös sen manipulointi pahassa mielessä on varteen otettava 

seikka. RSTP:n perustoimintoihin kuuluvat BPDU pakettien lähettäminen verkon tilan 

selvittämiseksi. Tätä toimintoa hyväksikäyttäen voi hyökkääjä tuoda oman kytkimen 

verkkoon ja alkaa lähettämään BPDU-paketteja siinä toivossa, että liikenne alkaisi kier-

tää hänen kytkimensä kautta. Hyökkääjä usein haluaa, että hänen kytkimestään tulee 

verkon juuri-kytkin, jolloin kaikki liikenne kulkisi sen kautta. BPDU-suojalla saatava hyö-
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ty pyrkiikin estämään tämäntapaiset yritykset. Kytkimelle voidaan määrittää portit joi-

hin sallitaan BDPU-paketit sekä ne portit, joihin niitä ei pitäisi tulla. Mikäli tälläiseen 

porttiin tulee BPDU-paketteja BPDU-suoja sammuttaa tämän kyseisen portin, jottei 

verkon manipulointi onnistuisi. [2, s. 152.] 

3.8.6 Spanning-Tree-juurisuoja 

Usein verkkoa suunnitellessa määritetään tarkasti juuri-kytkimet ja ne kytkimet, joista 

ei haluta juuri-kytkimiä. Mikäli verkossa olevista juuri-kytkimistä jokin hajoaa, on hyvä 

rajoittaa vaihtoehtoisten kytkinten roolit verkon suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Koska 

Spanning-Tree ensisijaisesti valitsee juuri-kytkimeksi sellaisen laitteen, jolla on matalin 

MAC-osoite, voi ongelmia ilmetä laiterikkojen seurauksena. Juuri suoja laitetaan juuri-

kytkimen niihin portteihin, joiden toisessa päässä on kytkin, jota ei haluta juuri-

kytkimeksi. Näin ollen, mikäli verkossa tapahtuu muutoksia ja uusi juuri-kytkimen valin-

taprosessi alkaa, portin takana olevasta kytkimestä, jossa on juuri suoja, ei tule juuri-

kytkintä. [2, s. 155-158.] 

4 Yhteenveto ja pohdintaa  

Projektisuunnitelman laatiminen Rinnekoti-Säätiön lähiverkon uudistamisesta onnistui 

hyvin ja täytti kaikki modernille lähiverkolle asetetut tavoitteet kustannustehokkuutta 

unohtamatta. Tämän projektisuunnitelman valmistumisen aikaan ei vielä ole tietoa pro-

jektin toteuttamisen ajankohdasta, joten projektin onnistumista kokonaisuudessaan ei 

pystytä ennustamaan.  

Projekti tarjosi minulle mahdollisuuden tarkastella ja suunnitella keskisuuren yrityksen 

lähiverkon toimintaa kokonaistasolla sekä punnita eri toteutusvaihtoehtoja taloudelli-

sesta näkökulmasta. Rinnekoti-säätiön jo olemassa oleva palvelininfrastruktuuri auttoi 

selkiyttämään kokonaiskuvaa sekä tekemään valintoja, jotka muuten olisivat vaatineet 

aivan eritasoisia kustannuksellisia ponnisteluja. Kaiken kaikkiaan projekti oli hyvä opi-

tun tiedon soveltamiselle käytännöntasolla sekä vahvisti kokonaiskäsitystä yritysmaail-

man verkkoratkaisuista. 
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Tulevaisuuden projekteiksi Rinnekoti-Säätiölle ehdottaisin keskitetyn laitehallinnan 

käyttöönottoa. Tälläinen saattaisi olla esimerkiksi Microsoft SCCM-ohjelmisto, jolla tie-

tokoneiden ja verkon aktiivilaitteiden hallinta sekä seuranta olisi johdonmukaisempaa. 

Uuden verkko infrastruktuurin myötä työaseminen keskitetty päivittäminen levykuvilla 

on myös varteenotettava projekti tulevaisuudessa.    
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