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This thesis work presents the structure and the technology beyond the fourth mobile 
network technology, also known as 4G LTE. The development of the mobile networks, 
from the first generation to the fourth generation, is also demonstrated. The relevant 
theory of the mobile network technology is presented. Finally, the future of the mobile 
networks is considered. 
 
At the beginning the relevant terms of the mobile network technology are presented. 
The cellular concept and the architecture of the mobile networks are presented in the 
theory chapter. The development from the first generation to the fourth generation is 
also presented. The work explains the extensions and changes in the technology. The 
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The goal of the work is to produce a clear overview of the fourth generation of the mo-
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1 JOHDANTO 

 
  
Tämä opinnäytetyö käsittelee matkapuhelinverkkojen neljättä sukupolvea – 4G LTE -

verkkoa. Lisäksi työssä esitellään matkapuhelinverkkoteknologioiden sekä -

arkkitehtuurien kehittymistä ensimmäisestä sukupolvesta saakka. 

 

Matkapuhelinverkkojen kehitys on osaltaan mahdollistanut aivan uudenlaisen tavan 

käyttää matkapuhelimia – nykyisin yleisemmin älypuhelimia. Kun aiemmin matkapuhe-

limen käyttö käsitti pääasiassa puheluiden soittamisen ja tekstiviestien lähetyksen, on 

nykyaikaisilla älypuhelimilla mahdollista – matkapuhelinverkkoteknologian kehityksen 

myötä – hyödyntää mitä moninaisimpia palveluita ja sovelluksia. Nykypäivänä yhä suu-

rempi joukko käyttää päivittäin teknologiaa, joka on aikojen saatossa kehittynyt monien 

eri vaiheiden kautta. Työn tarkoituksena on sekä esitellä uusinta matkapuhelinverkko-

teknologiaa, että sen eri kehitysvaiheita. 

 

Työssä käsitellään aluksi matkapuhelinverkkoteknologiaan liittyvää teoriaa. Näin luki-

jalle muodostuu näkemys aihealueen käsitteistöstä. Yhteys eri käsitteiden välillä ha-

vainnollistuu myöhempien kappaleiden viittauksissa. 

 

Kolmannessa kappaleessa avataan perinteisen solumaisen matkapuhelinverkon teoriaa, 

sekä kerrotaan kolmen ensimmäisen sukupolven matkapuhelinverkkotekniikoiden ark-

kitehtuureista ja niiden eroista. 

 

Matkapuhelinverkkojen kehitystä työssä esitellään aina NMT-verkoista viimeisimpiin 

4G-verkon päivityksiin saakka. Työssä käsitellään eri sukupolvien kehitykseen vaikut-

taneita tekijöitä, ja esitellään matkapuhelinverkkoteknologian muutoksia. 

 

Neljännen sukupolven matkapuhelinverkko ja kehitykseen vaikuttaneet tekijät esitellään 

siinä laajuudessa, mikä koettiin olennaiseksi. Tarkoitus on kuvata 4G LTE -verkko niil-

tä osin, että lukijalle jää selkeä kokonaiskuva verkon rakenteesta sekä ominaisuuksista. 

 

Viimeisenä työssä katsastetaan matkapuhelinverkkojen lähitulevaisuuteen, josta käy 

ilmi suunnitelmia entistä nopeampien ja luotettavampien matkapuhelinverkkojen saa-

vuttamiseksi. 
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2 RADIOAALTOJEN TEORIA 

 

 

2.1 Radiotie 

 

Langattomissa verkoissa tiedonsiirtoon kahden pisteen välillä käytetään joko radio-, 

mikro- tai infrapuna-aaltoja, jotka yleiseltä nimitykseltään ovat sähkömagneettisia aalto-

ja. Matkapuhelinverkoissa tiedonsiirto perustuu radioaaltoihin. Radioaallot ovat osa 

sähkömagneettista spektriä, ja niiden taajuus on välillä 3 kHz - 300 GHz. (Bing 2012; 

Hamerstone, Neely & Sanyk 2012.) 

 

Radiotie muodostuu niin sanotusta kantataajuuskaistasta. Se siirtää informaatiota, joka 

on moduloitu siirtotielle sopivaan muotoon. Kantataajuuskaistan leveys riippuu sekä 

informaation määrästä, että modulaatiotavan tehokkuudesta käyttää siirtotien spektriä. 

(Kreher & Gaenger 2010, 38.) 

 

Toisin kuin langallisissa verkoissa, langattoman järjestelmän – siirtotien – toimivuuteen 

vaikuttavat myös useat eri järjestelmään sinänsä liittymättömät seikat. Koska maanpääl-

liset radioaallot kulkevat vapaasti maapallon ilmakehässä, matkapuhelinverkon laatu 

riippuu suurelta osin olosuhteista, joissa signaalit kulkevat. Sekä ajankohdalla että pai-

kalla on vaikutusta. Radioaalto voi esimerkiksi vaimentua, heijastua, taipua tai sirota 

ilmakehässä sekä maanpäällä olevista, sähkömagneettiseen säteilyyn vaikuttavista teki-

jöistä. Näihin voidaan lukea muun muassa rakennukset, maasto ja sääolosuhteet. Radio-

aallon etenemistä ei voida siis suinkaan taata tai määritellä ennalta, vaan se on moni-

naisten tekijöiden summa. (Burton, Head, Jackman & Swartz 2011, 241–242) 

 

2.2 Monitie-eteneminen 

 

Monitie-eteneminen on radioaaltojen etenemiseen vaikuttavista tekijöistä kenties mer-

kittävin. Kun radiosignaali lähetetään lähettimeltä kohti vastaanotinta, se ei suinkaan 

saavuta määränpäätään suoraviivaisesti. Lähetin lähettää radioaaltoja eri puolille ympä-

ristöönsä, jolloin ne joutuvat vuorovaikutukseen moninaisten tekijöiden kanssa. Heijas-

tumisten vuoksi signaali etenee vastaanottimeen useita eri reittejä, saavuttaen siten mää-

ränpään eri aikoihin. Vastaanottopäässä amplitudiltaan, vaiheeltaan ja viiveeltään toisis-



12 

 

taan poikkeavat signaalit summautuvat. Tästä johtuen vastaanotettu signaali poikkeaa 

lähetetystä signaalista. (Bing 2012.) 

 

Monitie-etenemisen vaikutuksia on esitelty kuvassa 1. Siitä huomataan, kuinka vastaan-

otettu signaali poikkeaa huomattavasti lähetetystä. 

 

 
KUVA 1. Monitie-etenemisen vaikutus vastaanotettavaan signaaliin (Salous 2013) 

 

2.3 Vaimentuminen 

 

Radioaalto vaimenee käytännössä aina kulkiessaan lähettimeltä vastaanottimelle. Vai-

mentumista tapahtuu, vaikka lähetin ja vastaanotin olisivat näköyhteydellä toisistaan, ja 

radioaallolla olisi näin ollen esteetön kulku.  Sellaista tilannetta, jossa radioaalto etenee 

ilman ympäristön ja väliaineen vaikutusta, kutsutaan vapaan tilan etenemiseksi. Radio-

aallon vaimentumisesta tällaisessa tilanteessa puhutaan nimellä vapaan tilan vaimennus. 

(Gottapu Sasibhushana Rao 2012.) 
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Yksinkertaisimmillaan radioaallon vaimeneminen vapaassa tilassa voidaan esittää kaa-

valla 1: 

 𝐿 = 32,44 + 20 log(𝐹) + 20log (𝑑) , (1) 

 

jossa L on vaimeneminen desibeleinä, F on taajuus megahertseinä ja d on etäisyys ki-

lometreinä. Kyseessä on niin sanottu laadutettu yhtälö, ja se pätee vain idealisoiduille 

antenneille, jotka lähettävät radioaaltoja ympäristöönsä homogeenisesti. Vapaan tilan 

vaimennus lasketaan lähettimen ja vastaanottimen näköyhteydelle. (Jones, Layer, Osen-

kowsky & Williams 2013.) 

 
Vapaan tilan vaimennus voidaan laskea etäisyyden d ja aallonpituuden 𝜆 suhteen myös 

kaavan 2 avulla: 

 
 

𝐿 = 10 log �
4𝜋𝑑
𝜆
�
2

. 
(2) 

 
Mallissa ei oteta huomioon vaimennuksia, jotka johtuvat esimerkiksi häipymisestä tai 

sironnasta. (Kreher & Gaenger 2010, 39.) 

 
2.4 Häipyminen 

 

Häipymistä tapahtuu aina, kun järjestelmässä on monitie-etenemistä. Häipymistä tapah-

tuu myös silloin, kun jokin järjestelmän elementeistä – kuten lähetin – liikkuu radiolii-

kenteen toiminnan aikana. Häipyminen tarkoittaa signaalitason satunnaista vaihtelua 

vastaanottimella. (Poole 2013.) 

 

Häipymistä on pääasiassa kahta eri tyyppiä: nopea häipyminen ja hidas häipyminen. 

Nopea häipyminen ilmenee vastaanotetun signaalin amplitudin nopeina muutoksina. 

Tämä johtuu monitie-etenemisen seurauksista, jolloin signaalit summautuvat vastaanot-

timella eri aikoina aiheuttaen täten tuntuvia vaihteluita signaalitasoihin. Hidas häipymi-

nen kuvaa signaalitason keskiarvon muutosta. (Bing 2012.) 

 

Kuvassa 2 havainnollistetaan hidasta (Long-term fade) ja nopeaa (Short-term fade) häi-

pymistä. Kuvassa on esitettynä vastaanotetun signaalin taso ajan suhteen. 
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KUVA 2. Hidas ja nopea häipyminen (Bing 2012) 

 
 
2.5 Modulaatio 

 

Modulaation tarkoitus on sovittaa tiedonsiirto siirtotien tarpeita vastaaviksi. Tämä tar-

koittaa langattomassa tiedonsiirrossa tilannetta, jossa informaation sisältävä signaali on 

saatava kulkemaan ilmateitse pitkiäkin matkoja. Koska pienitaajuisen informaatiosig-

naalin siirto ilmateitse on epäkäytännöllistä, moduloidaan se paljon suuremman taajuu-

den omaavaan kantoaaltoon. Puhuessamme matkapuhelimeen ääniaaltojen sisältämä 

informaatio muutetaan ensin digitaaliseksi bittijonoksi, joka moduloidaan edelleen kan-

toaaltoon, jotta siirto toiseen matkapuhelimeen radioteitse onnistuu. (Krouk & Semenov 

2011; Higgins 2012.) 

 

Modulointi tuottaa signaalin kantaman lisäksi muitakin etuja. Modulointi on käytännös-

sä edellytys, jotta antennien fyysiset mitat pysyvät kohtuullisissa mitoissa. Antennin 

koon voidaan määritellä olevan sen lähettämän signaalin aallonpituuden neljäsosa 

(Krouk & Semenov 2011). Otetaan esimerkiksi 3000 Hz sinisignaali, jonka lähetin lä-

hettää sähkömagneettisena signaalina vastaanottimelle. Koska sähkömagneettisten sig-

naalien nopeus vastaa valonnopeutta, voidaan signaalin aallonpituus laskea kaavalla 3: 

 

 𝜆 =
𝑐
𝑓

 , (3) 

 

jossa 𝜆 on aallonpituus, c on valon nopeus ja f on signaalin taajuus (Clayton 2011).  
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Tällöin antennin koko voidaan laskea: 

  

𝜆
4

=
300 000 000 𝑚𝑠  

4 ∙ 3000 𝐻𝑧
= 25 000 𝑚 = 25 𝑘𝑚 . 

 

 

Huomataan, että antennin koko kasvaisi kohtuuttomiin mittoihin, eikä signaalin lähet-

täminen kyseisellä taajuudella näin ollen ole mahdollista. Kun signaali moduloidaan 

kantoaaltoon, jonka taajuus on 300 MHz, on tarvittavan antennin koko enää 25 cm. Ver-

tailun vuoksi voidaan huomioida, että esimerkiksi 4G-verkko toimii Suomessa taajuuk-

silla 1800 MHz ja 2600 MHz (TeliaSonera 2013). 

 

2.5.1 Modulaatiotavat 

 

Signaalin sisältämä informaatio moduloidaan sähkömagneettisiksi aalloiksi matemaatti-

sin menetelmin. On olemassa pääasiassa kaksi eri lohkoa, joihin modulaatiotavat voi-

daan luokitella: analoginen ja digitaalinen modulaatio. Digitaalisen modulaation ero 

analogiseen modulaatioon verrattuna on siinä, että analogisen signaalin sijaan kantoaal-

toon moduloidaan digitaalinen bittivirta. (Kreher & Gaenger 2010, 38; Semenov & 

Krouk 2011.) 

 

Analogisia modulaatiotapoja on pääasiassa kolme: amplitudimodulaatio (Amplitude 

Modulation), taajuusmodulaatio (Frequency Modulation) ja vaihemodulaatio (Phase 

Modulation). Digitaalisia modulaatiotapoja puolestaan ovat muun muassa – edellisten 

analogisten modulaatiotapojen digitaaliset vastineet – ASK- (Amplitude-Shift Keying), 

FSK- (Frequency-Shift Keying) ja PSK-modulaatio (Phase-Shift Keying). Koska nyky-

aikaiset matkapuhelinverkot pohjautuvat nimenomaan digitaalisiin modulaatiotapoihin, 

painotetaan niitä tässä kappaleessa analogisen modulaation sijaan. (Semenov & Krouk 

2011.) 

 

2.5.2 Vaihemodulaatio 

 

Vaihemodulaatio on modulaatiotavoista kenties yleisin. Se on digitaalisten modulaa-

tiotapojen perusta, sillä monet digitaaliset modulaatiotavat perustuvat PSK-

modulaatioon. Vaihemodulaatiossa moduloidaan nimensä mukaisesti signaalin vaihetta. 

Vaihemodulaatio vaikuttaa myös signaalin taajuuteen, sillä signaalin vaihe on kytkök-
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sissä signaalin taajuuteen. Erilaisia vaihemodulaatiotapoja on runsaasti, ja tehokkaim-

man modulaatiotavan valinta riippuu järjestelmän vaatimuksista. Kullakin vaihemodu-

laatiotavalla on omat etunsa ja heikkoutensa. (Poole 2013.) 

Yleisimpiä vaihemodulaatiotapoja ovat: 

 

• PSK 

• GMSK (Gaussian filtered Minimum Shift Keying) 

• QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 

• QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 

 

PSK-modulaatiota käytetään nykyään yleisesti radioliikennetekniikassa. Se mahdollis-

taa tehokkaamman tavan siirtää dataa, verrattuna esimerkiksi FSK-modulaatioon. PSK-

modulaatiosta on monia eri muotoja. Yleisesti modulaatiotavan kehitys mahdollistaa 

suuremman tiedonsiirtonopeuden tietyllä kaistalla. Suurempi tiedonsiirtonopeus kuiten-

kin vaikuttaa negatiivisesti signaalikohinasuhteeseen (SNR, Signal to Noise Ratio), mi-

kä merkitsee virheiden lisääntymistä tiedonsiirrossa. Radioliikennejärjestelmät suunni-

tellaankin yleensä niin, että olosuhteista ja vaatimuksista riippuen järjestelmä osaa itse-

näisesti valita käyttöön parhaan mahdollisen modulaatiotavan kussakin tilanteessa. Täs-

tä tekniikasta käytetään nimitystä AMC (Adaptive Modulation and Coding). (Poole 

2013.) 

 

PSK-modulaatiotavassa signaalin informaatio ilmaistaan vaiheen muutoksena. Jos sig-

naalin vaihe muuttuu, saa bitti arvon 1. Vaihe voi muuttua monella eri tapaa. QPSK-

modulaatiossa vaihe voi muuttua 90 asteen välein, jolloin eri vaihetasoja on neljä (ko-

konaisuudessaan 360 astetta). 8-PSK-modulaatiotavassa eri tasoja on puolestaan jopa 8. 

(Poole 2013.) 

 

GMSK-modulaatiotavassa radiospektriä hyödynnetään tehokkaammin, kuin perinteises-

sä PSK-modulaatiossa. PSK-modulaatiossa moduloitu signaali saa täsmälleen kahden-

laisia arvoja, arvon 1 tai 0. Tämä aiheuttaa signaaleja, joissa sivukaistat poikkeavat suu-

resti kantoaallosta. Tämä aiheuttaa häiriöitä muiden lähekkäisten signaalien informaati-

oon. GMSK-modulaatiossa moduloidulla signaalilla ei ole epäjatkuvuuskohtia, jolloin 

kuvatun kaltaista ongelmaa ei synny. (Poole 2013.) 
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QAM-modulaatiotapa on tavallaan vaihe- ja amplitudimodulaation yhdistelmä. QAM-

modulaatiotavassa kaksi 90 asteen vaihesiirrossa olevaa kantoaaltoa moduloidaan. Tä-

mä tuottaa signaalin, josta informaatio voidaan lukea sekä vaiheen, että amplitudin pe-

rusteella. QAM-modulaatiotapa onkin perinteisiä vaihemodulaatiotapoja tehokkaampi, 

sillä esimerkiksi 16-QAM-modulaatiotavassa moduloidulla signaalilla voi olla jopa 16 

eri arvoa. (Poole 2013.) 

 

Moduloitu signaali esitetään usein niin sanotun konstellaatiokartan avulla. Siinä signaa-

lin vaihe kuvataan konstellaatiopisteen sijaintina konstellaatioympyrällä. Signaalin 

amplitudi puolestaan kuvautuu etäisyytenä kartan origosta. Esimerkiksi jo mainitussa 

QAM-modulaatiossa konstellaatiokartalla on 16 konstellaatiopistettä, joiden sijainti 

määräytyy vaiheen ja amplitudin mukaan. Tämä nähdään myös kuvasta 3. 

 

 
KUVA 3. 16-QAM-modulaatiotavan konstellaatiokartta (Layec 2013) 

 

Taulukossa 1 on kuvattuna eri modulaatiotapojen käyttöä matkapuhelinverkoissa, sekä 

niiden tiedonsiirtokykyä. Mitä enemmän symboli sisältää bittejä, sitä nopeammin dataa 

voidaan siirtää. 
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Taulukko 1. Modulaatiotapojen vertailua (Poole 2013) 

Modulaatio Käytössä Bittejä / symboli 
GMSK GSM 1 
8PSK EDGE 3 
QPSK 3G 2 
16-QAM 3G / 4G 4 
64-QAM 3G / 4G 6 
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3 MATKAPUHELINVERKKOJEN TEORIA 

 

 

3.1 Solumaisesta verkosta soluverkkoon 

 

Matkapuhelinverkko on ympäristö, jossa päätelaitteet – käytännössä matkapuhelimet – 

kommunikoivat. Kommunikointia tapahtuu sekä päätelaitteiden että runkoverkon välil-

lä. Matkapuhelinverkkoa kutsutaan sen solumaisen rakenteen vuoksi myös soluverkok-

si. Soluverkon rakenne koostuu useista eri soluista, joissa kussakin toimii itsenäisiä tu-

kiasemia sekä muita runkoverkon komponentteja. (Gottapu Sasibhushana Rao 2012.) 

 

Solumainen verkko on vastakohta tilanteelle, jossa yksi tukiasema vastaa itsenäisesti 

laajasta alueesta, ja tästä johtuen isosta joukosta verkon käyttäjiä. Tilanne olikin tämän-

kaltainen ennen soluverkkojen kehitystä ja käyttöönottoa. Tämä aiheutti ongelmia paitsi 

taajuuksien päällekkäisyyksien myös kaistan käytön suhteen. Tukiasemien täytyi toimia 

todella suurilla tehoilla, jotta etenemisvaimennuksen (Path Loss) haittavaikutuksia voi-

tiin kompensoida. Täten järjestelmä oli myös kallis, eikä se palvellut kuin harvoja käyt-

täjiä – niitäkin heikosti. (Wong 2012.) 

 

Ennen soluverkkomaista rakennetta verkon kantavuus perustui suurelta osin tehoon, 

jolla vastaanotin- ja lähetinyksiköt toimivat. Verkossa ei ollut kanavanvaihtotoimintaa 

(Handover), jolloin yhteys katkesi siirryttäessä verkon kantaman ulkopuolelle. Näin 

ollen eri tukiasemien kantamien välillä liikuttaessa yhteys jouduttiin aina luomaan uu-

delleen. Tällainen toiminta ei tukenut matkapuhelinverkon käyttäjien perimmäisiä vaa-

timuksia, kuten juuri vapaata liikkumista verkon alueella. (Gottapu Sasibhushana Rao 

2012.) 

 

Soluverkkomainen rakenne vastasi tähän tarpeeseen. Se siis mahdollistaa saumattoman 

liikkumisen verkon alueella eri solujen välillä ilman yhteyden katkeamista. Soluverkon 

tavoite on käsitellä määrätyllä taajuuskaistalla mahdollisimman monta yhteyttä tehok-

kaasti, luotettavuus ja palvelun laatu – QoS (Quality of Service) – huomioiden. (Gotta-

pu Sasibhushana Rao 2012.)  
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3.2 Solujen mitoitus 

 

Yksi soluverkkojen keskeisimmistä eduista on taajuuskaistan tehokas hyödyntäminen. 

Tämä mahdollistaa useiden päällekkäisten yhteyksien muodostamisen. Ideana on käyt-

tää saman kantotaajuuden radiokanavia eri alueilla. Haittapuolena saman taajuuden käy-

tössä eri solujen välillä on viereisen kanavan vaimennus (Co-Channel Interference). 

Vaimennusta voidaan ehkäistä asettamalla samaa taajuutta käyttävien solujen sijainti 

tarpeeksi etäälle toisistaan. Kaavalla 4 voidaan laskea samaa taajuutta käyttävien solu-

jen etäisyys toisistaan: 

 

 𝐷 = 𝑅√3𝑁 , (4) 

 

jossa D on solujen etäisyys toisistaan, R on solun halkaisijan suuruus ja N on solukluste-

rin koko. (Gottapu Sasibhushana Rao 2012.)  

 

Kaavasta 4 saadaan johdettua: 

 

 𝑞 =
𝐷
𝑅

= √3𝑁 , (5) 

 

jossa q on viereisen kanavan vaimennuksen määre. Kun q kasvaa, viereisen kanavan 

vaimennus pienenee. Voidaan siis havaita, että vaimennus riippuu paitsi solujen etäi-

syydestä sekä koosta, myös niiden määrästä soluklusterissa – solujen muodostamassa 

kokonaisuudessa. (Gottapu Sasibhushana Rao 2012.) 

 

Kapasiteettivaatimuksien vuoksi soluverkon solu jaetaan edelleen pienempiin soluihin. 

Menetelmästä puhutaan nimellä Cell Splitting. Ideana menetelmässä on kanavien mah-

dollisimman tehokas käyttö. Samalla alueella toimi siis yhden solun sijaan useita eri 

soluja, jolloin kanavia paitsi syntyy lisää, niitä myös kierrätetään tehokkaammin. (Got-

tapu Sasibhushana Rao 2012.) 
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3.3 Kapasiteetti 

 

Matkapuhelinverkon kapasiteettia on mahdollista kasvattaa pääasiassa kolmella eri ta-

valla. Ensimmäinen tapa on jo mainittu solujen koon pienentäminen. Toinen tapa on 

kasvattaa verkon kaistanleveyttä. Kaistanleveyttä ei kuitenkaan voida kasvattaa rajatto-

masti radiotaajuuspektrin rajallisuudesta johtuen. Radiotaajuuspektrin jakoa hallinnoi 

ITU (International Telecommunication Union). Kolmas tapa kapasiteetin kasvattami-

seen on parantaa verkon teknologiaa itsessään. Verkon kapasiteettia voidaan määritellä 

kaavalla 6: 

  

𝐶 = 𝐵 log2(1 + 𝑆𝑁𝑅) , 

 

 

(6) 

jossa C on verkon kapasiteetti, B on verkon kaistanleveys ja SNR (Signal to Noise Ra-

tio) on signaalin teho vastaanottimella jaettuna häiriöiden ja kohinan yhteenlasketulla 

teholla – toiselta nimeltään signaalikohinasuhde. Verkon teknologian kehittäminen vai-

kuttaa suurelta osin juuri signaalikohinasuhteeseen. (Cox 2012, 10–11.) 

 

3.4 Matkapuhelinverkon rakenne 

 

Pääpiirteissään perinteinen matkapuhelinverkko koostuu seuraavista komponenteista: 

 

• Päätelaite (UE, User Equipment) 

• Radioliityntäverkko (RAN, Radio Access Network) 

• Runkoverkko (CN, Core Network) 

 

Päätelaite on yleisesti matkapuhelin. Radioliikenne matkapuhelimen ja radioliityntäver-

kon välillä kulkee kahta eri kanavaa pitkin: matkapuhelimesta tukiasemaan (UL, Up-

link) ja tukiasemasta matkapuhelimeen (DL, Downlink). Radioliityntäverkko käsittää 

muun muassa tukiasemat sekä tukiasemaohjaimet. Tukiasemat määrittävät solujen sisäi-

sen viestinnän. Tukiasemat määrittävät viestinnässä käytettävän modulaation sekä sig-

naalien koodauksen. Tukiasemakontrollerien tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kanavan-

vaihto päätelaitteen siirtyessä solusta toiseen, sekä puheluiden muodostus. Yksi tu-

kiasemakontrolleri ohjaa yhtä tai useampaa tukiasemaa samanaikaisesti. Runkoverkko 

välittää tietoliikenteen radioliityntäverkon ja julkisen puhelinverkon – tai internetin – 

välillä. Runkoverkon tehtäviin kuuluvat muun muassa datan autentikointi, laskutus sekä 
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muut keskeiset ohjaustehtävät. Seuraavissa luvuissa käsitellään eri matkapuhelinverkko-

jen komponentteja sekä arkkitehtuuria. (Cox 2012, 1–4.) 

 

3.4.1 GSM-verkon arkkitehtuuri 

 

Kuvassa 4 on havainnollistettu GSM-verkon (Global System for Mobile Communicati-

on) rakennetta.  

 

 
KUVA 4. GSM-verkon arkkitehtuuri (SeungJune ym. 2012) 

 

• UE on verkon päätelaite, yleensä matkapuhelin.  

• BTS (Base Transceiver Station) on tukiasema, joka yhdistää fyysisen GSM-

verkon langattomasti matkapuhelimeen. Tukiasema vastaa myös muun muassa 

koodauksesta, modulaatiosta ja demodulaatiosta. 

• BSC (Base Station Controller) eli tukiasemaohjain ohjaa tukiasemia ja hallinnoi 

verkkoa. BSC vastaa myös radiokanavista ja kontrolloi matkapuhelinliikennettä. 

• MSC (Mobile Switching Center) on radiopuhelinkeskus jonka tehtävänä on vas-

tata puheluiden ja tekstiviestien yhdistämisestä. Se myös käsittelee puheluiden 

yhdistämispyynnöt matkapuhelimista sekä lankapuhelimista. 

• GMSC (Gateway MSC) yhdistää MSC:n puhelinverkkoon PSTN (Public 

Switched Telephone Network).  

• HLR (Home Location Register) hallinnoi erilaisia tietoja verkon käyttäjistä, ku-

ten matkapuhelimen sijainnin, IMSI-tiedot (International Mobile Subscriber 

Identify) sekä tiedot palveluista, joita eri matkapuhelimiin on liitetty. 
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• EIR (Equipment Identity Register) on laiterekisteri, jonka tietoja hyödyntämällä 

esimerkiksi varastettu laite pystytään IMEI-koodin (International Mobile 

Equipment Identity) avulla sulkemaan verkosta.  

• AuC (Authentication Center) todentaa käyttäjän verkkoon liityttäessä. AuC 

muodostaa avaimen, jolla matkapuhelimeen liitetty SIM-kortti todennetaan.  

• VLR (Visitor Location Register) eli vierailijarekisteri rekisteröi väliaikaisesti 

käyttäjän tiedot esimerkiksi matkustettaessa toiseen maahan, vieraan operaatto-

rin alueelle. (SeungJune ym. 2012.) 

 

3.4.2 GPRS- ja EDGE-verkon arkkitehtuuri 

 

Kuvassa 5 esitetty verkko ei juuri poikkea GSM-verkon arkkitehtuurista, koska GPRS- 

(General Packet Radio Services ) ja EDGE-verkot (Enhanced Data rates for GSM Evo-

lution) ovat rakennettu GSM-verkkoon tarkoituksena mahdollistaa nopeampi datansiir-

to. Joitakin muutoksia on kuitenkin tehty, kuten SGSN (Serving GPRS Support Node), 

joka vastaa muun muassa pakettien reitityksestä ja todennuksesta. Lisäksi GGSN (Ga-

teway GPRS Support Node), joka yhdistää GPRS-verkon ulkoverkkoon. Datan saapues-

sa se kulkee GGSN:n kautta, joka lähettää sen eteenpäin päätelaitteelle. Päätelaitteesta 

lähetettäessä data kulkee BSC:n ja SGSN:n kautta GGSN:lle, joka lähettää datan eteen-

päin kohta määränpäätä. EDGE-verkon arkkitehtuuri ei poikkea GPRS-verkosta. ED-

GE-verkko perustuu GPRS-verkkoon, mutta arkkitehtuurin muutosten sijaan nopeam-

mat yhteydet saavutetaan paremmalla modulaatiolla. (SeungJune ym. 2012.) 

 

 

KUVA 5. GPRS- ja EDGE-verkon arkkitehtuuri (SeungJune ym. 2012) 
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3.4.3 UMTS-verkon arkkitehtuuri 

 

UMTS-verkon pohjautuessa GSM- ja GPRS-verkkoihin, ei kuvassa 6 esitetyssä arkki-

tehtuurissa ole nähtävissä suuria muutoksia. Muutokset koskevat lähinnä radiorajapintaa 

UTRAN (UMTS Terrestrial Access Network). Tukiasemat (BTS) on korvattu No-

deB:lla, ja tukiasemaohjain (BSC) on puolestaan korvattu radioverkko-ohjaimella RNC 

(Radio Network Controller). (SeungJune ym. 2012.) 

 
KUVA 6. UMTS-verkon arkkitehtuuri (SeungJune ym. 2012) 
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4 MATKAPUHELINVERKKOJEN KEHITYS 

 

 

4.1 Ensimmäisen sukupolven matkapuhelinverkot  

 

Ensimmäisen sukupolven matkapuhelinverkot näkivät päivänvalon 1980-luvulla. Ky-

seessä oli analoginen järjestelmä. Järjestelmällä ei ollut maailmanlaajuista standardoin-

tia, vaan Yhdysvalloissa käytössä oli AMPS (Advanced Mobile Phone Systems), Poh-

joismaissa NMT (Nordic Mobile Telephone) ja Isossa-Britanniassa sekä osassa Aasiaa 

TACS (Total Access Communication Systems). (Netlab 1999.) 

 

NMT-verkon kehittäminen aloitettiin jo 1970-luvulla ja käyttöönotto Suomessa tapahtui 

vuonna 1982. Ensimmäisenä käyttöön otettiin 450MHz taajuusalueella toimiva verkko 

ja myöhemmin kapasiteetin loppuessa käyttöön otettiin 900MHz taajuudella toimiva 

verkko (NMT900). NMT900-verkko lakkautettiin vuonna 2000, mutta NMT450 jäi 

vielä käyttöön vuoden 2002 loppuun saakka. (Netlab 1999.)  

 

4.2 Toisen sukupolven matkapuhelinverkot ja sen laajennukset 

 

Toisen sukupolven matkapuhelinverkko, nimeltään GSM-verkko, julkistettiin 1990-

luvun alussa. Verkon teknisistä määrityksistä vastasi ETSI (European Telecommunica-

tion Standards Institute). Kyseessä oli täysin digitaalinen järjestelmä. GSM-

matkapuhelinjärjestelmä kehitettiin aluksi vain Euroopan tarpeiden mukaisesti, mutta 

suosion kasvaessa se levisi ympäri maailmaa ja siitä tuli ensimmäinen globaali matka-

puhelinjärjestelmä. GSM-järjestelmä toi mahdollisuuden lähettää verkossa dataa, joskin 

todella pienillä nopeuksilla mutta riittävillä – esimerkiksi tekstiviestien SMS (Short 

message Service) lähetyksiin. (Tolstrup 2011, 10.) 

 

Yleisesti GSM-verkon käytössä ovat 900 MHz ja 1800 MHz taajuudet, mutta taajuudet 

voivat vaihdella maasta riippuen. GSM käyttää eri taajuuksia matkapuhelimesta tu-

kiasemaan (Uplink) sekä tukiasemasta matkapuhelimeen (Downlink). Järjestelmä perus-

tuu TDMA (Time Division Multiple Access) eli aikajakokanavointiin. Se käyttää yhdis-

tettyä FDD- (Frequency Division Duplex) ja TDD- (Time Division Duplex) tekniikkaa. 

FDD:tä käytetään jakamaan spektri 200 kHz levyisiin radiokanaviin, joista jokainen 

jaetaan kahdeksaan aikaväliin käyttäen TDD:tä. (Tolstrup 2011, 12.) 
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Suuri etu aikaisempaan sukupolveen verrattuna oli myös tietoturva. GSM-tekniikka toi 

mukanaan SIM-kortin (Subscriber Identity Module), joka sisältää operaattorikohtaisia 

salaisia avaimia. Salausavaimia käytetään puheluiden yhdistämiseen ja niiden todenta-

miseen. Aiemmissa tekniikoissa – kuten NMT900-verkossa – kaikki käyttäjän tiedot 

jäivät itse päätelaitteeseen, kun nyt tiedon tallentaminen oli mahdollista SIM-kortille. 

Uutta oli myös monen eri päätelaitteen käyttäminen samalla kortilla, jolloin sama puhe-

linnumero säilyi SIM-korttia siirrettäessä laitteesta toiseen. SIM-kortin tunnistamiseen 

on käytössä IMSI-järjestelmä, joka mahdollistaa saman SIM-kortin käyttämisen toisessa 

maassa, mutta se vaatii operaattoreiden tekemän sopimuksen verkkovierailusta (Roa-

ming). (Berndt 2008, 24; Tolstrup 2011, 10.) 

 

GSM-verkon kehittäminen ei jäänyt kuitenkaan siihen, vaan kehittämistä jatkettiin 

eteenpäin kohti suurempia datanopeuksia, parempilaatuisia puheluita ja muita tulevai-

suuden palveluita varten. Tätä varten GSM-verkkoon kehitettiin useita laajennuksia.  

 

4.2.1 HSCSD-laajennus 

 

GSM-verkon kehittämisen tuloksena syntyi laajennus HSCSD (High Speed Circuit 

Switched Data). HSCSD mahdollisti useamman aikapaikan käyttämisen jolloin päästiin 

jopa 57,6 kbps tiedonsiirtonopeuksiin. (GSMArena 2013.) 

 

4.2.2 GPRS 

 

Seuraava GSM-verkon laajennus oli GPRS, joka on käytössä vielä tänäkin päivänä alu-

eilla, joilla ei ole saatavilla nopeampaa 3G- tai 4G-verkkoa. Se mahdollistaa optimaali-

sissa olosuhteissa jopa 150 kbps tiedonsiirtonopeuden. Erona aikaisempaan piirikytken-

täiseen tekniikkaan (HSCSD) on se, että GPRS on pakettikytkentäinen, jolloin yhteys 

voi olla päällä kokoajan varaamatta verkkoa muuten kuin lähetettäessä tai vastaanotetta-

essa dataa. Tämä näkyy myös käyttömaksuissa, kun GPRS-yhteys antaa operaattoreille 

mahdollisuuden laskuttaa vain siirretyn datan määrän perusteella. GPRS käyttää GSM:n 

tavoin GMSK-modulaatiota. (Mishra 2004, 5, 7, 109.) 
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4.2.3 EDGE-verkko 

 

EDGE on myös pakettikytkentäinen tekniikka, joka kehitettiin tarjoamaan suurempia 

tiedonsiirtonopeuksia. EDGE-verkko pohjautuu GPRS-tekniikkaan ja sitä kutsutaan 

myös nimellä EGPRS (Enhanced GPRS). EDGE tunnetaan myös 2.75G-tekniikkana, 

koska se on kehittynyttä 2G-tekniikkaa, muttei kuitenkaan vielä varsinaisesti 3G-

tekniikkaa. Se käyttää 8-PSK-modulaatiota, jonka avulla nopeus on saatu nostettua 384 

kbps. (Mishra 2004, 5, 7.) 

 

4.3 Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkot 

 

Kansainvälinen telekommunikaatiojärjestö ITU käynnisti vuonna 1998 hankkeen, jonka 

tavoitteena oli kehittää uuden sukupolven matkapuhelinverkko. Tätä projektia kutsuttiin 

nimellä IMT-2000 (International Mobile Telephone 2000). Sen tarkoitus oli antaa maa-

ilmanlaajuiset suositukset kolmannen sukupolven matkapuhelinverkoista kuten nope-

ammat tiedonsiirtonopeudet, korkealaatuiset puhelut, videopuhelut, tehokkaampi spekt-

rin käyttö sekä multimediapalvelut. Eri järjestöt ja yritykset ympäri maailman perustivat 

yhteisen järjestön 3GPP:n (The 3rd Generation Partnership Project), jonka tehtävänä on 

standardoida matkapuhelinalan tekniikoita ja näin edesauttaa yhteensopivuutta eri mai-

den välillä. (Mishra 2004, 6–7; Berndt 2008, 24–25.) 

 

Ensimmäinen kolmannen sukupolven matkapuhelinverkko – 3G-verkko – avattiin Japa-

nissa vuonna 2001. Tätä kutsuttiin nimellä FOMA (Freedom of Mobile Multimedia 

Access). Euroopassa 3G-verkko tunnetaan yleisesti nimellä UMTS (Universal Mobile 

Telecommunication System), se otettiin kaupalliseen käyttöön vuonna 2005. UMTS on 

rakennettu hyödyntäen jo olemassa olevaa GSM-verkkoa ja perustuu WCDMA-

tekniikkaan. (Wideband Code Division Multiple Access). Sen teoreettinen maksimi 

tiedonsiirtonopeus on jopa 2 Mbps. UMTS ei ole suoraan yhteensopiva GSM-verkon 

kanssa, mutta matkapuhelimet rakennetaan yleisesti tukemaan molempia tekniikoita, 

jolloin puhelin osaa itse vaihdella verkkojen välillä riippuen kuuluvuudesta eri alueilla. 

(Berndt 2008, 25.)  
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WCDMA, radiotekniikka jota UMTS käyttää, voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin: TDD- 

ja FDD-tekniikoihin. WCDMA-FDD-tekniikassa ylä- ja alalinkille on käytössä omat 

taajuudet, kun taas WCDMA-TDD-tekniikassa ylä- ja alalinkki käyttää samaa taajuutta, 

kuten kuvassa 7 on havainnollistettu. Kuitenkin ehdottomasti eniten käytetty standardi 

UMTS-verkossa on WCDMA-FDD. (Tolstrup 2011, 29.) 

 

 
KUVA 7. FDD- ja TDD-dupleksointi (Tolstrup 2011, 29) 

 

Suurimassa osassa maailmaa UMTS:n käyttämät taajuusalueet ylälinkille ovat 1920 -

1980 MHz ja alalinkille 2110 - 2170 MHz. Kuitenkin jossain maissa kuten Suomessa on 

otettu käyttöön 900 MHz taajuusalue, joka on ollut GSM-verkon käytössä. Se mahdol-

listaa UMTS-verkon maantieteellisen laajentamisen kustannustehokkaammin hyödyn-

tämällä jo rakennettua GSM-verkkoa. (Tolstrup 2011, 30.) 

 

HSPA (High Speed Packet data Access) kehitettiin 3GPP:n toimesta kasvattamaan tie-

donsiirtonopeutta UMTS-verkossa. Uuden laajennuksen julkistaminen tehtiin vaiheit-

tain. Release 5 -julkaisu toi mukanaan HSDPA-laajennuksen (High Speed Downlink 

Packet data Access), joka vaikuttaa muun muassa latausnopeuteen verkon alalinkissä – 

verkosta matkapuhelimeen suuntautuvassa liikenteessä. Maksiminopeudeksi saatiin 

14,4 Mbps. Nopeuden kasvu saavutettiin pienillä muutoksilla UMTS-verkkoon, kuten 

tuomalla mukaan 16-QAM-modulaatio jo käytössä olevan QPSK-modulaation rinnalle. 

(Wannstrom 2013.) 

 

3GPP:n Release 6 -julkaisun myötä verkon ylälinkin – matkapuhelimesta verkkoon 

suuntautuvan liikenteen – tiedonsiirtonopeus kasvoi. Julkaisun tuoma laajennus oli ni-

meltään HSUPA (High Speed Uplink Packet data Access). Suurimpana erona 
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HSDPA:han on, että HSUPA:ssa voi olla monta lähetintä solua kohden, kun 

HSDPA:ssa siellä on vain yksi – tukiasema NodeB. Maksiminopeus, joka laajennuksen 

myötä voidaan saavuttaa, on 5,8 Mbps. (Wannstrom 2013.) 

 

HSPA:sta on kehitetty myös tiedonsiirtonopeudeltaan kehittyneempi versio, joka tunne-

taan nimellä HSPA+. HSPA+-tekniikassa alalinkissä on otettu käyttöön 64-QAM-

modulaatio, ja sitä hyödyntämällä saavutetaan maksimissaan 21 Mbps tiedonsiirtonope-

us. Ylälinkissä on käytössä 16-QAM-modulaatio, jolla saavutetaan maksimissaan 11 

Mbps tiedonsiirtonopeus. (Wannstrom 2013.) 

 

HSPA:n kehitystä jatkettiin, ja Release 7 -julkaisu laajensi HSPA-tekniikkaan MIMO-

tuen (Multiple Input Multiple Output), jossa on nimensä mukaisesti käytössä useampia 

antenneja sekä lähettämiseen, että vastaanottamiseen. HSPA:n uusimmilla Release-

julkaisuilla saavutetaan jo todella korkeita tiedonsiirtonopeuksia. Käytössä on useampia 

kantoaaltoja yhdistäviä tekniikoita, korkeamman tason modulaatiotekniikkaa sekä laa-

jempaa MIMO-tekniikan tukea. Kuvassa 8 on esitelty HSPA-tekniikan kehityksen eri 

vaiheita. Kuvasta 9 puolestaan nähdään tiedonsiirtonopeuksien kasvu. (Holma & Toska-

la 2012.) 

 

 
KUVA 8. HSPA-tekniikan kehitys (Holma & Toskala 2012) 
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KUVA 9. Tiedonsiirtonopeuksien kehitys HSPA-tekniikassa (Holma & Toskala 2012) 
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5 4G LTE -verkko 

 

 

5.1 Tarve uudelle verkolle 

 

Matkapuhelin verkkojen liikenne koostui pitkään suurelta osin puheliikenteestä. Se osa 

dataliikenteestä, jota verkoissa puheluiden ohella tapahtui, oli marginaalista tai ainakin 

hyvin vähäistä. Tekniikka ei vielä tukenut datapalveluiden käyttöä, eikä verkon datan-

siirron suorituskykyyn liittyen näin ollen muodostunut ylitsepääsemättömiä vaatimuk-

sia. Tilanne alkoi kuitenkin muuttua vuonna 2010. Tällöin dataliikenteen määrä alkoi 

kasvaa nopeasti, ja pian se ohittikin puheliikenteen määrän. (Cox 2012, 7–10.) 

 

Dataliikenteen räjähdysmäinen kasvu toi pian esiin vanhan 3G-verkon rajoittuneisuu-

den. Se ei kyennyt vastaamaan tiedonsiirron tarpeisiin. Sen lisäksi verkko oli rakenteel-

taan kömpelö: se muodostui sekä piirikytkentäisestä puheverkosta, että pakettikytken-

täisestä dataverkosta. Tällainen ratkaisu oli sekä kallis, että hankala ylläpitää. 3G-

verkon latenssi ei tukenut reaaliaikaisten palveluiden, kuten videopuheluiden tai verk-

kopelien käyttöä, ollen suuruudeltaan noin 100 millisekunnin luokkaa. (Cox 2012, 11–

13.) 

 

Vanhan 3G-verkon puutteiden sekä heikkouksien vuoksi syntyi tarve alkaa kehittämään 

uutta verkkoa. Sen raskaiden ja monimutkaisten standardien hyödyntämisen sijaan alet-

tiin luoda kokonaan uudenlaista, vanhasta verkosta riippumatonta 4G-verkkoa. 

 

5.2 3GPP 

 

4G-verkon kehityksestä puhuttaessa ei voida sivuuttaa 3GPP-organisaatiota. 3GPP on 

suurten kansainvälisten standardointijärjestöjen yhteistyöorganisaatio, jonka tavoitteena 

on luoda maailmanlaajuisesti yhtenäiset tekniset määritelmät matkapuhelinverkkoja 

koskien. 3GPP aloitti työnsä GSM-verkon ajalta, ja nimensä mukaisesti sen alkuperäi-

nen tarkoitus oli luoda spesifikaatiot 3G-verkkoa varten. Vuodesta 2004 3GPP on koor-

dinoinut 4G-verkon kehitystä. Verkon lisänimi LTE (Long Term Evolution) on yhtey-

dessä UMTS- eli 3G-verkkoon, ja sen alkuperäisenä tarkoituksena oli toimia 3GPP:n 

työnimenä UMTS-verkon kehitykselle. (SeungJune ym. 2012.) 
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3GPP:n organisaatio jakautuu kahteen tasoon. Ylin hallinnoiva taso PSG (Project Co-

ordination Group) vastaa siitä, että alemmilla ryhmillä – nimeltään TSG (Technical 

Specification Group) – on tarvittavat resurssit käytössään, ja että spesifikaatiot tuotetaan 

ajallaan. Se myös tekee viimekädessä päätökset työkohteisiin liittyen, ja hyväksyy ne. 

TSG-ryhmät vastaavat varsinaisesta spesifikaatiotyöstä. Kukin ryhmä valmistelee, vah-

vistaa ja ylläpitää vastuualueensa spesifikaatiot. (SeungJune ym. 2012.)  

 

TSG-ryhmiä on yhteensä neljä: 

 

• Service and System Aspects (SA): Tämä ryhmä johtaa muita ryhmiä. Se päättää 

esimerkiksi mitkä palvelut ovat tarpeellisia kehittää, mitä niiden vaatimuksiin 

kuuluu ja valitsee työryhmät, joiden kuuluu olla mukana spesifikaatiotyössä. 

• Core Network and Terminals (CT): CT-ryhmä vastaa runkoverkon ja liitäntöjen 

spesifikaatiosta. 

• Radio Access Network (RAN): ryhmän vastuualueena ovat radioliityntäverkko-

jen toiminnot, vaatimukset sekä liitännät. Se vastaa siis esimerkiksi tukiasemien 

välisestä rajapinnasta. 

• GSM/EDGE Radio Access Network: Vastaa RAN-ryhmän mukaisesti radiolii-

tyntäverkoista, vastuualueena GSM- ja EDGE-verkot. (SeungJune ym. 2012.) 

 

3GPP:n standardijulkaisuista käytetään nimitystä Release. Jokainen Release-julkaisu 

sisältää satoja standardointiin liittyviä dokumentteja. Ensimmäinen julkaisu – Release 

99 – vuodelta 1999 käsitteli WCDMA-radiorajapintaa. Tämän jälkeen nimitys muuttui 

muotoon Release 4. Julkaisuja tuotetaan noin vuoden sykleissä, ja tällä hetkellä tuorein 

julkaisu kantaa nimeä Release 13. LTE-standardien kehitys alkoi vuonna 2004 julkai-

susta Release 8, ja on edelleen työn alla. Kuvassa 10 esitetään julkaisujen kehitystä vuo-

teen 2011 saakka. (Holma & Toskala 2011; SeungJune ym. 2012.) 
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KUVA 10. Release-julkaisujen kehitys vuoteen 2011 saakka (Salmelin & Metsälä 2012) 

 

5.3 Arkkitehtuuri 

 

LTE-verkon radiorajapinta on nimeltään E-UTRAN (Evolved UTRAN). Nimi kuvaa 

siis kehittynyttä UMTS-verkon radiorajapintaa. Kun GSM-verkosta siirryttiin UMTS-

verkkoon, ei runkoverkkoon tullut suuren suuria muutoksia. LTE-verkossa tämä asia on  

toisin, sillä koko runkoverkko on luotu uudelleen. Tälle kehitykselle on nimitys SAE 

(System Architecture Evolution). Itse runkoverkosta käytetään nimeä EPC (Evolved 

Packet Core). E-UTRAN ja EPC muodostavat yhdessä kokonaisuuden nimeltään EPS 

(Evolved Packet System). (SeungJune ym. 2012.) Tässä luvussa avataan LTE-verkon 

arkkitehtuuria sen olennaisilta osilta. Arkkitehtuuria on havainnollistettu kuvassa 11. 
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KUVA 11. LTE-verkon arkkitehtuuri (SeungJune ym. 2012) 

 

5.3.1 Päätelaite 

 

Päätelaitteen tehtävä LTE-verkossa on vastaava kuin aikaisemmin. Päätelaite, tätä ny-

kyä yleisimmin älypuhelin, koostuu kolmesta lohkosta: MT (Mobile Termination), UE 

ja UICC (Universal Integrated Circuit Card). MT vastaa päätelaitteen tietoliikenneyhte-

yksistä, ja UE puolestaan käsittelee yhteyden siirtämän dataa. UICC vastaa rooliltaan 

vanhaa SIM-korttia. Siinä on ominaisuus nimeltään USIM (Universal Subscriber Identi-

ty Module), joka sisältää tiedot verkon käyttäjän identiteetistä, sekä käsittelee useita 

salaukseen liittyviä toimintoja. LTE tukee USIM-kortteja, jotka kuuluvat Release 99-

julkaisuun tai sitä myöhempien julkaisujen spesifikaatioihin. Se ei siis tue vanhoja 

GSM-verkon aikaisia SIM-kortteja. (Cox 2012, 21–22.) 

 

LTE-verkon pakettikytkentäisyyden vuoksi päätelaitteiden on tuettava IP-protokollan 

(Internet Protocol) versioita 4 ja 6 (IPv4 ja IPv6). Jotta radiorajapinta (E-UTRAN) osai-

si käsitellä päätelaitetta oikein, on päätelaitteen välitettävä tietoa ominaisuuksistaan. 

Näitä tietoja ovat esimerkiksi maksimaaliset tiedonsiirtonopeudet ja kantoaaltotaajuu-

det, joilla päätelaite vastaanottaa ja lähettää dataa. (Cox 2012, 22.) 

 

5.3.2 Radiorajapinta 

 

LTE-verkon radiorajapinta E-UTRAN vastaa päätelaitteiden ja runkoverkon välisestä 

tietoliikenteestä. Se itsessään sisältää vain yhden komponentin: tukiaseman, toiselta 

nimeltään eNB (Evolved Node B). Tukiasema on yhteydessä yhteen tai useampaan pää-

telaitteeseen yhdessä tai useammassa solussa. Kukin päätelaite on kuitenkin yhteydessä 

vain yhteen tukiasemaan, kuuluen vain yhteen soluun kerrallaan. Tukiasema vastaa pää-
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telaitteille menevästä sekä niiltä tulevasta tietoliikenteestä. Se myös lähettää päätelait-

teelle olennaisia komentoja, jotka liittyvät esimerkiksi kanavanvaihtoon. Jos toimintaa 

verrataan aikaisempaan UTRAN-verkkoon, tähän tehtävään vaadittiin sekä tukiasema 

(Node B), että radioverkko-ohjain (Radio Network Controller). eNB laskee näin ollen 

järjestelmän latenssia hoitaessaan useita päällekkäisiä tehtäviä. Muita tukiaseman tehtä-

viä ovat esimerkiksi QoS-palvelun järjestäminen sekä resurssien allokointi. (Cox 2012, 

23; SeungJune ym. 2012.) 

 

5.3.3 Runkoverkko 

 

Tukiasemat ovat yhteydessä runkoverkkoon EPC. EPC sisältää lukuisia eri komponent-

teja, joista ainoa jäänne aikaisemmista verkoista on HSS (Home Subscriber Server). Se 

vastaa suurelta osin GSM- ja UMTS-verkon HLR-komponenttia (Home Location Re-

gister). HSS siis sisältää tietoja verkon käyttäjästä, jotka liittyvä esimerkiksi autenti-

kointiin ja salaukseen. Julkiseen datansiirtoverkkoon (PDN, Packet Data Network) EPC 

on yhteydessä P-GW-komponentin (PDN Gateway) kautta. P-GW kommunikoi esimer-

kiksi operaattorin servereiden ja yleisen internetin kanssa. P-GW jakaa päätelaitteille 

IP-osoitteet, ja vastaa pakettien suodatuksesta PCRF-komponentin (Police Control and 

Charging Rules Function) ohjeiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 

puhedata suodatetaan erilleen muista datapaketeista. Jokainen PDN on eritelty APN-

nimellä (Access Point Name). (Cox 2012, 24–25; SeungJune ym. 2012.) 

 

S-GW (Serving Gateway) toimii ikään kuin reitittimenä päätelaitteen ja P-GW:n välillä. 

Jokaisen päätelaitteen data kulkee tietyn S-GW:n kautta, riippumatta siitä, mitkä tu-

kiasemat palvelevat päätelaitetta. Verkossa voi olla useita S-GW-komponentteja, joista 

jokainen on vastuussa tietystä alueesta. Mikäli päätelaitteeseen ei saada yhteyttä, voi S-

GW puskuroida datapaketteja, ja lähettää ne päätelaitteelle kun yhteys jälleen toimii. 

(Cox 2012, 25; SeungJune ym. 2012.) 

 

EPC-verkkoa hallinnoi MME-komponentti (Mobility Management Entity). Se ohjaa 

päätelaitteen lisäksi myös muita verkon komponentteja. MME-komponentti valitsee, 

mikä S-GW-komponentti kullakin hetkellä palvelee päätelaitetta. Se myös vastaa yh-

dessä HSS-komponentin kanssa päätelaitteen autentikoinnista. (Cox 2012, 25; SeungJu-

ne ym. 2012.) 
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Jos EPC-verkon komponentteja rinnastetaan vanhaan UTRAN-verkkoon, huomataan 

että P-GW toimii GGSN-komponentin roolissa ja S-GW sekä MME toimivat yhdessä 

SGSN-komponentin tavoin. Kun SGSN on näin ollen jaettu kahteen osaan, saavutetaan 

sillä etuja kapasiteetin lisäykseen liittyen. Jos datan määrän kasvu edellyttää lisäyksiä 

verkon kapasiteettiin, voi verkon operaattori poistaa ongelman kasvattamalla ainoastaan 

S-GW-komponenttien määrää. Jos taas päätelaitteiden lukumäärä kasvaa siten, että pal-

velukapasiteettia tarvitaan lisää, kasvatetaan MME-komponenttien määrää. Tämän kah-

tiajaon johdosta tukiasemilla on kaksi rajapintaa: toinen signalointia MME-

komponentteja varten ja toinen datan siirtoon S-GW-komponenteille. (Cox 2012, 25; 

SeungJune ym. 2012.) 

 

Runkoverkossa on yleisesti kaksi rajapintaa, joita käytetään komponenttien välisessä 

viestinnässä: hallintapinta (Control Plane) ja käyttäjäpinta (User Plane). Hallintapinta 

käsittää verkon osan, jossa MME-komponentti toimii. Tästä rajapinnasta käytetään ter-

miä S1-MME. Käyttäjäpinta on puolestaan yhteydessä S-GW-komponenttiin, ja tämän 

rajapinnan nimi on S1-U. Yleisesti radioliityntä- sekä runkoverkko käsittävät S1- ja X2-

rajapinnat. S1-rajapinnat linkittävät tukiasemat runkoverkkoon, kun taas tukiasemien 

välillä toimii X2-rajapinta. Tässä kappaleessa käsitellyt rajapinnat näkyvät kuvassa 11. 

(Cox 2012, 25; SeungJune ym. 2012.) 

 

5.4 Fyysinen kerros 

 

LTE-verkon fyysisen kerroksen (Physical Layer) ominaisuudet on pitkälti suunniteltu 

verkon vaatimusten sanelemin ehdoin. Vaatimuksiin kuuluvat muun muassa suuri tie-

donsiirtonopeus, tehokas kaistanleveyden hyödyntäminen sekä pieni vasteaika. Näihin 

vaatimuksiin vastaavat LTE-verkon tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat MIMO- ja 

OFDMA-tekniikat (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) – muiden joukos-

sa. Tässä kappaleessa kerrotaan LTE-verkon fyysisen kerroksen sisällöstä. 

 

5.4.1 MIMO 

 

MIMO-moniantennitekniikassa sekä lähettäviä, että vastaanottavia antenneja on nimen-

sä mukaisesti useampia. MIMO-tekniikkaa käytetään kasvattamaan tiedonsiirtonopeut-

ta, tai parantamaan luotettavuutta tiedonsiirrossa. MIMO-tekniikka on käytössä LTE-
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yhteyksien lisäksi myös muun muassa WI-FI-tekniikassa (Wireless Fidelity). (Poole 

2013.) 

 

MIMO-tekniikan käytöllä voidaan ehkäistä muun muassa signaalin häipymistä, ja pa-

rantaa siis siten tiedonsiirron luotettavuutta. MIMO-tekniikassa antennien eriyttämiseen 

on useita eri tapoja. Spatial Diversity -mallissa antennit ovat konkreettisesti erillään 

toisistaan. Tällöin signaali kulkee useita eri reittejä pitkin, mahdollistaen paremman 

radiotien käytön. Spatial Diversity -malli toimii erityisen hyvin, kun tavoitellaan teho-

kasta spektrin hyödyntämistä sekä häiriöiden minimointia. Luotettavuutta voidaan pa-

rantaa monella tapaa: lähettämällä signaali antennista, joka kussakin tilanteessa on par-

haiten suunnattu vastaanottajaa kohti, jakamalla lähetettävä signaali eri aikaväleihin tai 

käyttämällä eri taajuuksia. MIMO-tekniikkassa signaalin monitie-etenemistä voidaan 

käyttää hyödyksi. (Qiu, Hu, Li & Wicks 2012; Poole 2013.)  

 

MIMO-tekniikkaa käytetään myös tiedonsiirtonopeuden kasvattamiseen. Olemassa ole-

van teoreeman (Shannon-Hartley Theorem) mukaan radiokanavaa pitkin siirrettävän 

datan määrä on rajoittunut, ja se määräytyy tiettyjen ehtojen mukaisesti. Tämä teoreema 

on esitelty aiemmin tässä raportissa kaavassa 6. Teoreeman mukaan radiokanavan kapa-

siteetti määräytyy kaistanleveyden ja signaalikohinasuhteen mukaan. Kaistanleveyttä 

voidaan kasvattaa esimerkiksi käyttämällä korkeamman tason modulaatiotapaa. Tämä 

kuitenkin vaatii myös parempaa signaalikohinasuhdetta. Kapasiteettiin vaikuttavat li-

säksi sallitun virheluvun suuruus (Error Rate), sekä lähetysteho. Kapasiteettia voidaan 

siis kasvattaa ainoastaan tiettyyn rajaan saakka. Kapasiteetin kasvattamiseen MIMO-

tekniikka tuo uusia mahdollisuuksia esittelemällä tekniikan nimeltään Spatial Multiple-

xing. (Qiu, Hu, Li & Wicks 2012; Poole 2013.) 

 

Spatial Multiplexing -tekniikassa signaali lähetetään kahdesta tai useammasta antennista 

samanaikaisesti erillisinä datavirtoina. Signaalit erotetaan vastaanottopäässä signaalin 

prosessoinnilla. Kuvassa 12 kuvataan kaksi eri datavirtaa, jotka ovat erotettu toisistaan 

eri referenssisignaaleilla. Signaalit lähetetään kahden antennin kautta samaan aikaan 

samaa taajuutta käyttäen. Lähetettävä data voidaan jakaa osiin, ja lähettää sekä vastaan-

ottaa useamman antennin kautta, jolloin tiedonsiirtonopeus kasvaa. (Poole 2013.) 
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KUVA 12. Spatial Multiplexing, MIMO-tekniikka (Wannstrom 2012) 

 

Edellisten lisäksi MIMO-tekniikkassa käytetään Precoding-ominaisuutta. Siinä erillisis-

tä antenneista lähetettyjä signaaleita painotetaan esimerkiksi vaiheen ja vahvistuksen 

perusteella. Tämän myötä pyritään tuottamaan vastaanottopäähän kokonaissignaali, 

jolla on paras mahdollinen signaalikohinasuhde. Vastaanottoantennit pystyvät siis te-

hokkaammin erottelemaan signaalit toisistaan, kun niiden lähetyksen yhteydessä käyte-

tään Precoding-tekniikkaa. Tällöin tiedonsiirron laatu paranee. (Holma & Toskala 

2011.) 

 

5.4.2 OFDMA 

 

LTE-verkossa DL-siirtotien toiminta perustuu OFDMA-tekniikkaan. Se on muun muas-

sa WLAN-verkoissa yleisesti käytössä olevan OFDM-modulaatiotekniikan (Orthogonal 

Frequency Division Multiplex) sovellus. OFDMA-tekniikka sallii useiden käyttäjien 

käyttää samaa siirtotietä samanaikaisesti – kaistanvaraustekniikoille ominaiseen tapaan. 

Tämä siirtotie on käytännössä esimerkiksi tukiaseman yhteys päätelaitteeseen. (Cox 

2012, 61; Pooley.) 

 

OFDMA-tekniikan vahvuuksiin kuuluvat muun muassa sen kyky sietää häiriöitä ja mo-

nitie-etenemisestä aiheutuvia haittoja. Lisäksi se ansiosta radiospektri voidaan hyödyn-

tää tehokkaasti, kuten kuvasta 12 voidaan havainnoida. Kuvassa vertaillaan OFDM-

tekniikkaa perinteiseen taajuusjakokanavointiin, ja esitetään tekniikoiden käyttämää 

kaistaa taajuustasossa. (Cox 2012, 61; Pooley.) 
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KUVA 12. Spektrin hyödyntäminen OFDM-tekniikassa (Tolstrup 2011, 90) 

 

OFDM-modulointitekniikassa signaali koostuu useista kapeakaistaisista alikantoaallois-

ta. LTE-verkossa alikantoaaltojen määrä on välillä 128–2048, riippuen kaistanleveydes-

tä. Kaistanleveyden suuruus vaihtelee, mutta usein se on 10 MHz - 20 MHz.  Alikanto-

aallot sijaitsevat hyvin lähekkäin toisiaan taajuuden suhteen. Jotta vastaanotin voi ero-

tella lähekkäiset kantoaallot toisistaan, täytyy signaalit normaalisti poikkeuttaa jollain 

tapaa toisistaan. Ongelmana on myös käsite nimeltään ISI (Intersymbol Interference). 

ISI tarkoittaa ilmiötä, jossa lähekkäiset symbolit vuorovaikuttavat toistensa kanssa, ja 

aiheuttavat siten häiriöitä tiedonsiirron vastaanotossa. Ilmiö johtuu osittain monitie-

etenemisestä, jonka vuoksi symbolit saapuvat vastaanottimelle eri aikoina. OFDM-

tekniikassa näihin ongelmiin on puututtu. Vaikka kantoaaltojen välillä onkin päällekkäi-

syyksiä, voidaan kantoaallot erotella toisistaan häiriöttä, sillä ne sijaitsevat kohtisuoraan 

toisiaan vasten. Tämä ominaisuus saavutetaan, kun symbolijakson pituuden käänteisar-

vo on yhtenevä kantoaaltojen väliseen taajuuteen. LTE-verkossa kantoaallot erotellaan 

15 kHz:n välein. Tällöin symbolijakson pituudeksi tulee 66,7 µs. Tekniikan myötä siir-

totien spektriä voidaan hyödyntää aiempiin tekniikoihin verrattuna paljon tehokkaam-

min. (Cox 2012, 62–63; Pooley.) 
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Kuvassa 13 havainnollistetaan OFDM-tekniikan toimintaa. Kuvassa on esitettynä sig-

naalin kulku lähettimeltä vastaanottimelle. Tukiasema (eli lähetin) vastaanottaa bittijo-

non ylemmiltä protokollilta. Se muodostaa biteistä symboleja esimerkiksi QPSK-

modulaatiotekniikkaa käyttäen. Symbolit erotellaan rinnakkaisiksi, jonka jälkeen ku-

hunkin yhdistetään kantoaaltojen taajuus. Tällöin alkuperäiset bitit ovat signaaleita, joi-

den amplitudi ja vaihe esitetään taajuuden funktiona. Tämän jälkeen signaalit muoka-

taan käänteisellä FFT-muunnoksella (Fast Fourier Transform) ajan funktiona esitettä-

väksi. Lopulta signaalit yhdistetään ja ne siirretään radiotaajuudelle. Vastaanottopäässä 

(päätelaitteella) prosessi etenee kokolailla käänteisesti. (Cox 2012, 62–65) 

 

 
KUVA 13. Kaaviokuva OFDM-tekniikan toiminnasta lähettimeltä vastaanottimelta 
(Cox 2012, 65) 

 

OFDMA-tekniikan myötä alikantoaallot voidaan jakaa eri käyttäjille samanaikaisesti. 

Eri käyttäjät voivat siis vastaanottaa dataa samanaikaisesti, hyödyntäen samoja alikan-

toaaltoja. Käyttäjälle ei lähetetä käyttämättömiä alikantoaaltoja, jolloin ehkäistään niin 

häiriöitä kuin ylimääräistä virrankulutustakin. Alikantoaallot moduloidaan joko QPSK-, 

16-QAM tai 64-QAM-modulaatiotavalla, riippuen radiokanavan laadusta. (Sesia & 

Toufik 2011; Tolstrup 2011, 89–90.) 
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5.4.3 SC-FDMA 

 

OFDMA-tekniikka sopii mainiosti käytettäväksi DL-siirtotiellä. Sen ominaisuudet täyt-

täisivät vaatimukset myös UL-siirtotiellä, päätelaitteelta verkkoon suuntautuvalla liiken-

teellä – lukuun ottamatta yhtä tärkeää seikkaa. Tämä on nimeltään PAPR-luku (Peak-to-

Average Power Ratio). PAPR-luku kuvaa signaalin amplitudin vaihtelua. OFDMA-

tekniikassa lähetetyn signaalin amplitudi vaihtelee runsaasti alikantoaaltojen interfe-

renssin johdosta. Tämä asettaa vaatimuksia lähettimen vahvistimelle. Mikäli vahvistin 

toimisi lineaarisesti – mihin se ei tosiasiassa koskaan kykene – lähetetty signaali olisi 

verrannollinen vastaanotettuun signaaliin. Kun näin ei ole, lähetetty signaali vääristyy, 

aiheuttaen siten häiriöitä tiedonsiirtoon. Tukiasemilla käytetään kalliita ja monimutkai-

sia lähettimiä, joiden vahvistimet saadaan optimoitua hyvin lähelle lineaarista mallia. 

Tilanne on toinen UL-siirtotiellä, koska päätelaitteissa ei vastaavaa tekniikkaa monista 

eri syistä voida käyttää. Tämän johdosta UL-siirtotiellä käytetään SC-FDMA-tekniikkaa 

(Single Carrier Frequency Division Multiple Access). (Cox 2012, 72–73; Sesia & Tou-

fik 2011.) 

 

SC-FDMA-tekniikassa käyttäjän lähettämä data jaetaan usealle eri alikantoaallolle. 

Olennaista tässä on huomata ero OFDMA-tekniikkaan, jossa kutakin käyttäjää kohden 

on oma alikantoaalto. SC-FDMA-tekniikassa olennaista on myös se, että jokainen sym-

boli varaa kokonaisen taajuuskaistan. Kun lähetettävä informaatio jaetaan laajemmalle 

taajuuskaistalle, lähettimen vahvistimen ominaisuuksille ei asetu niin suuria vaatimuk-

sia. SC-FDMA-tekniikka toteutetaan DFTS-OFDM-muunnoksella (Discrete Fourier 

Transform Spread OFDM), jossa lähetettävä data limitetään siirtotielle tietylle kaistalle 

tukiaseman ohjeiden mukaisesti. Yhden kantoaallon varaama kaista määräytyy käyttä-

jän siirtonopeudelle asettamien vaatimusten mukaisesti. (Telesystem Innovations 2010, 

2–4; Ghosh & Ratasuk 2011, 25–26.) 

 

Taulukossa 2 on esitettynä PAPR-luvun vertailua OFDMA- ja SC-FDMA-tekniikan 

osalta eri modulaatiotavoilla. Taulukosta huomataan, että SC-FDMA-tekniikassa 

PAPR-luku on pienempi kunkin modulaation kohdalla. Tämä tarkoittaa sitä, että SC-

FDMA-tekniikassa lähetin voi lähettää dataa keskimääräistä suuremmalla teholla. 

(Ghosh & Ratasuk 2011, 26.) 
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Taulukko 2. PAPR-luku OFDMA- ja SC-FDMA-tekniikoissa (3GPP TSG-RAN, 2005) 

 
PAPR 

Modulaatio OFDMA SC-FDMA 
BPSK 8,4 4,5 
QPSK 8,4 5,8 
16-QAM 8,4 6,4 
 

 

5.4.4 Kehysrakenne ja parametrit 

 

LTE-verkon fyysinen kerros tukee siis kahta eri radiorajapintaa: OFDMA- ja SC-

FDMA-tekniikkaa. Näiden lisäksi LTE-verkossa on tuki sekä FDD- että TDD-

dupleksoinnille. OFDMA- ja SC-FDMA-tekniikoissa käytetään samanlaista kehysra-

kennetta, mutta molemmille dupleksointitavoille on omanlaisensa kehykset. LTE-

verkon DL-siirtotien parametreja on esitettynä tarkemmin taulukossa 3. (Rumney 2013.) 

 

Taulukko 3. DL-siirtotien parametreja (Telesystem Innovations 2010, 6; Ghosh & Ra-
tasuk 2011, muokattu) 

 

Kaistanleveys (MHz) 1,4 3 5 10 15 20 
Kehyksen pituus (ms) 10 
Alikehyksen pituus (ms) 1 
Alikantoaaltojen erotus (kHz) 15 
Näytteistystaajuus (MHz) 1,92 3,84 7,68 15,36 23,04 30,72 
RB-parametrien määrä 6 15 25 50 75 100 
Alikantoaaltojen määrä 76 151 301 601 901 1201 
 

 

Kehysrakenne määritellään kehyksen, alikehyksen, lohkon ja symbolin mukaisesti ajan 

suhteen. Aika ilmoitetaan aikayksikön 𝑇𝑠 kerrannaisina. Aikayksikkö määritellään: 

 

 𝑇𝑠 =  
1

30720000 
= 32,55 𝑛𝑠 . (7) 

 

Yksi kehys on pituudeltaan 10 ms. Kehys jaetaan kymmeneen yhdenpituiseen alikehyk-

seen, jolloin yhden alikehyksen pituus on siis 1 ms. Alikehys koostuu kahdesta lohkos-

ta, joiden molempien pituus on 0,5 ms. Jokainen lohko puolestaan koostuu symboleista, 
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joiden lukumäärä on joko 6 tai 7. Lukumäärä riippuu siitä, millainen CP (Cyclic Prefix) 

on käytössä. CP on osaltaan merkittävä tekijä OFDM-tekniikassa. Se määrittelee, kuin-

ka symbolit erotellaan toisistaan. Tämä ehkäisee muun muassa mainittua ISI-häiriötä. 

Hyväksikäytettävä symboliaika 𝑇𝑢 on noin 66,7 µs. CP:n pituus on joko 4,7 µs (Normal 

Cyclic Prefix) tai 16,7 µs (Extented Cyclic Prefix). Normaali CP on käytössä esimerkik-

si silloin, kun tiedonsiirron on oltava nopeaa. Jatkettua CP:tä käytetään puolestaan eri-

koistapauksissa. Kuvassa 14 on esitettynä FDD-kehys. Lisäksi kuvassa tarkastellaan 

lähemmin yhden lohkon sisältöä. (Telesystem Innovations 2010, 4–5; Rumney 2013.) 

 

 
KUVA 14. FDD-kehys (Telesystem Innovations 2010, 5) 

 
Fyysisen kerroksen pienin parametri on nimeltään RE-parametri (Resource Element). 

RE-parametri on siten LTE-verkon pienin yksikkö tiedonsiirrossa.  Se käsittää yhden 

OFDMA- tai SC-FDMA-symbolin pituuden aika-asteikolla, sekä yhden alikantoaallon 

leveyden taajuusasteikolla. Yksi RB-parametri (Resource Block) koostuu yleensä yh-

teensä 84 RE-parametrista. Koska yhden kehyksen pituus ajassa on 1 ms, on yhden RB-

elementin pituus ajassa puolet tästä, eli 0,5 ms. Taajuuden suhteen RB-parametrin leve-

ys saadaan, kun yhden alikantoaallon leveys kerrotaan alikantoaaltojen määrällä RB-

parametrissa: 

 

 𝐹𝑅𝐵 =  𝐹𝑆𝐶 ∙ 12 = 15 𝑘𝐻𝑧 ∙ 12 = 180 𝑘𝐻𝑧 . (8) 

 



44 

 

RB-parametrin leveys taajuuden suhteen on siis 180 kHz. Tämä on samalla pienin mah-

dollinen kaista, jonka päätelaite voi saada käyttöönsä. Kuvassa 15 kuvataan tarkemmin 

RE-parametrin sijainti kehyksen lohkossa. (Telesystem Innovations 2010, 5–7; Rumney 

2013.) 

 

 
KUVA 15. Resource Element -parametri kehyksessä (Telesystem Innovations 2010, 6) 

 

UL- ja DL-siirtoteiden yksi merkittävä erottaja on se, että DL-siirtotie tukee alikantoaal-

toja, joiden leveys on 7,5 kHz. Tämän johdosta symboleiden pituus taajuuden suhteen 

kaksinkertaistuu, sillä 180 kHz:n kaista jaetaan tällöin puolta pienempiin osiin. Ka-

peammasta alikantoaallosta on hyötyä muun muassa niin sanotun MBSFN-toiminnon 

(Multimedia Broadcast over Single Frequency Network) käytössä. MBSFN-toiminnossa 

samaa informaatiota tietylle käyttäjäryhmälle siirtää useamman eri solun tukiasemat. 

Kapeampien alikantoaaltojen käyttö sallii pitempien CP-parametrien käytön, joka johtaa 

yleisesti monitie-etenemisestä aiheutuvien haittojen vähenemiseen. (Rumney 2013.) 

 

OFDM-tekniikka mahdollistaa kehysrakenteensa ansiosta mukautuvan kaistanleveyden.  

CDMA-tekniikkaan perustuvissa verkoissa kaistanleveys oli kiinteä, ja se perustui puls-

sinopeuden (Chip Rate) käänteisarvoon. LTE-verkossa kaistanleveys perustuu alikanto-

aaltoihin, joiden määrällä voidaan vaikuttaa kaistanleveyden suuruuteen. (Rumney 

2013.) 
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6 LTE-Advanced 

 

 

LTE-verkot eivät kaikesta huolimatta vastanneet kansainvälisen telekommunikaatiojär-

jestön ITU:n määrittelemiin vaatimuksiin 4G-verkoista. Muutos tähän saatiin 3GPP-

organisaation Release 10 -julkaisun mukanaan tuomien parannusten kautta. Tälle kehit-

tyneemmälle LTE-verkolle annettiin nimeksi LTE-Advanced, joka on osittain vastaus 

ITU:n luomalle IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications Advanced) 

spesifikaatioille. LTE-Advanced-verkon ensimmäisten testien odotetaan ajoittuvan vuo-

den 2013 loppupuolelle. 3GPP:n määritykset olivat osittain jopa vaativampia kuin 

ITU:n antamat vaatimukset IMT-Advancedille, mikä huomataan kuvasta 16. Kuvasta 17 

nähdään LTE-verkon eri julkaisujen ajahkohdat sekä parannuskohteet. (Holma & Tos-

kala 2011.) 

 

 
KUVA 16. LTE-Advanced ja IMT-Advanced vaatimukset (Holma & Toskala 2011) 

 

 
KUVA 17. LTE-verkon Release-julkaisut aikajärjestyksessä (Dahlman, Parkvall & 

Skold 2013) 

 

LTE-Advanced toi luonnollisesti mukanaan nopeammat yhteydet, jopa 1Gbps alalinkis-

sä ja 500 Mbps ylälinkissä. Isoimmat uudistukset aikaisempaan LTE-tekniikkaan verrat-



46 

 

tuna ovat kantoaaltojen yhdistäminen, tehokkaampi antennien käyttö sekä tuki pienite-

hoisille tukiasemille (RN, Relay Nodes). (Wannstrom 2013.)  

 

LTE-Advanced-verkossa kaistanleveyden kasvattaminen on toteutettu yhdistelemällä 

kantoaaltoja, koska on tärkeää säilyttää yhteensopivuus aikaisempien Release 8- ja Re-

lease 9 -julkaisujen kanssa. Tekniikka mahdollistaa viiden, maksimissaan 20 MHz leve-

än kantoaallon yhdistämisen. Näin saavutetaan jopa 100 MHz:n kaistanleveys. Yhdis-

tämistä voidaan käyttää sekä TDD- että FDD-dupleksoinnissa. Antennien kohdalla 

LTE-Advanced antaa tuen 8x8 MIMO alalinkissä sekä 4x4 MIMO ylälinkissä. 

(Wannstrom 2013.)  

 
Relay Node on pienitehoinen tukiasema, joka mahdollistaa verkon laajemman katta-

vuuden, ja nostaa kapasiteettia solun reuna-alueilla. RN on yhdistetty DeNB:hen (Donor 

eNB) radiorajapinnan Un kautta, joka on modifioitu E-UTRAN Uu-rajapinnasta. Pääte-

laite ja RN on yhdistetty Uu-rajapinnalla. Kuvassa 17 on havainnollistettu, kuinka eri 

verkon komponentit on yhdistetty toisiinsa LTE-Advanced verkossa. (Wannstrom 

2013.) 

 
KUVA 17. LTE-Advanced arkkitehtuuri (Wannstrom 2013) 
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7 TULEVAISUUS 

 

 

Kehitystyötä 4G-verkkojen parissa tullaan jatkamaan, ja tiedonsiirtonopeudet tulevat 

tämän myötä kasvamaan entistä suuremmiksi. Tällä hetkellä 4G-verkkojen kattavuus on 

useissa maissa vielä alkutekijöissään. Tällainen tilanne on myös Suomessa, ja nopeat 

yhteydet toimivatkin lähinnä suurimmissa kaupungeissa. Voidaan kuitenkin olettaa, että 

lähitulevaisuudessa 4G-verkot laajentuvat kattamaan suurimman osan Suomesta.  

 

Älypuhelinten – kuten muidenkin älylaitteiden – suosion kasvaessa ja niiden tekniikan 

kehittyessä, tarve kapasiteetin kasvattamiseen matkapuhelinverkoissa on suuri, ja kas-

vaa vuosi vuodelta. Seuraava 3GPP-organisaation julkaisu tulee olemaan Release 12, 

joka on tarkoitus saattaa päätökseen vuonna 2014. Se sisältää monia eri parannuksia 

4G-verkkoihin. Eri yhteistyöorganisaatioiden parannusehdotuksista huomaakin (3GPP 

2013), että verkon kehityksen tarpeiden suhteen ollaan pitkälti samoilla linjoilla. 

 

Suurimmat parannuskohteet koskevat kapasiteetin kasvattamista, Wi-Fi- ja matkapuhe-

linyhteyksien toiminnan integroimista tehokkaammaksi, sekä yleistä verkon turvalli-

suuden panostamista. Jälkimmäisellä tekijällä on suuri vaikutus siihen, voidaanko 4G-

verkkoja jatkossa hyödyntää muun muassa viranomaiskäytössä. Monet verkon ominai-

suudet puoltavat tätä, mutta edessä on kuitenkin vielä paljon kehitystyötä. (3GPP 2013.) 

 

Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkojen integroinnin tarkoituksena on tuottaa nopea ja luotet-

tava käytettävyys. Tavoitteena on, ettei verkon käyttäjän tarvitse tehdä toimenpiteitä sen 

suhteen, mitä verkkoa päätelaite kulloinkin käyttää. Käyttäjän ei siis tule kiinnittää 

huomiota siihen, onko päätelaite yhteydessä Wi-Fi- vai matkapuhelinverkkoon. Lisäksi 

Wi-Fi:n käyttäminen vie huomattavasti vähemmän virtaa itse päätelaitteesta kuin sen 

käyttäessä matkapuhelinverkkoa. (Vaughan-Nichols 2013.) 

 

Nykypäivänä tärkeää on huomioida energia- sekä kustannustehokkuus, johon tullaan 

varmasti kiinnittämään entistä enemmän huomiota tulevaisuuden matkapuhelinverkkoja 

kehitettäessä. Toki näihin vaatimuksiin on 4G-verkon suunnittelussa jo alun perinkin 

kiinnitetty huomiota. Päätelaitteen – toistaiseksi useimmissa tapauksissa matkapuheli-

men – akunkesto on uusimmissa ja kehittyneimmissä malleissa melko epätoivottu. Vir-

rankulutukseen vaikuttaa suurelta osin tekniikka, jota päätelaite käyttää yhteydessään 
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verkkoon. Tavoitteena on tietysti se, että kehityksen myötä yhteys voidaan tuottaa mah-

dollisimman energiatehokkaasti. (3GPP 2013.) 

 

Matkapuhelinalan kehittyessä verkko-operaattorit tulevat varmasti muuttamaan verkon-

käyttömaksuja, sillä matkapuhelinverkkojen liikenteen rakenteessa on tapahtunut kulu-

neina vuosina suuri mullistus. Laitteiden tekninen kehitys on mahdollistanut mitä moni-

naisimpien sovellusten käytön päätelaitteissa. Osin tämän myötä suurin osa tekstivies-

teistäkin lähetetään nykyisin verkon datapalveluita käyttämällä. Kehitystä seuratessa 

voidaan olettaa, että tulevaisuudessa puhelut ja tekstiviestit tulevat suurimmalta osin 

liikkumaan datana, jolloin operaattoreiden täytyy muun muassa taloudellisten seikkojen 

vuoksi kehittää uusia tapoja ylläpitää liiketoimintaa. Vanhat puhe- ja tekstiviestitoimin-

not uhkaavat pian jäädä historiaan. (3GPP 2013.) 

 

Viidennen sukupolven matkapuhelinverkoista – 5G-verkoista – on jo suunnitelmia, 

vaikka 4G-verkkojen kattavuudessakin on vielä puutteita. Muun muassa Huawei on 

ilmoittanut julkistavansa 5G-verkot 2020-luvun alussa, ja lupaa jopa 100-kertaa nope-

ampaa tiedonsiirtoa 4G-verkkoihin verrattuna. Vielä tuskin on kuitenkaan ajankohtaista 

puhua 5G-verkoista, vaikka kehitystyötä kokoajan tehdäänkin. Markkinoille on vasta 

hiljattain saapunut päätelaitteita, jotka kykenevät hyödyntämään tehokkaasti 4G-verkon 

ominaisuuksia. 4G-verkkojenkin osalta on vielä paljon tehtävää. (Osborne 2013.) 
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8 POHDINTA 

 

 

Työssä tutustuttiin neljännen sukupolven matkapuhelinverkkoteknologiaan, sekä verkon 

teknologian kehittymiseen aina ensimmäisestä sukupolvesta saakka. Yhteenvetona voi-

daan todeta, että matkapuhelinverkkoteknologia sekä -arkkitehtuuri ovat kokeneet mul-

listuksen siinä parissakymmenessä vuodessa, joka ensimmäisen sukupolven matkapuhe-

linverkon alkuajoilta on kulunut. 

 

Kehityspolku GSM-verkon ajoilta 1990-luvulta on ollut pitkä, ja sen varrella matkapu-

helinverkkoteknologia on kokenut runsaasti muutoksia. Tämän lisäksi muun muassa 

matkapuhelinten kehitys on vaikuttanut matkapuhelinverkon liikenteen määrään ja 

muotoon valtavasti. Ajan myötä tiukentuneisiin vaatimuksiin on jouduttu jatkuvasti 

vastaamaan uusien teknologioiden kehittämisellä. 

 

4G LTE -verkko on vastaamassa niihin odotuksiin, joita sille aikanaan asetettiin. Data-

liikenteen räjähdysmäinen kasvu asetti vanhan 3G-verkon tilanteeseen, jossa se ei enää 

kyennyt palvelemaan tehokkaasti verkon käyttäjiä. Aiemmista sukupolvista polveutunut 

teknologia oli myös johtanut tilanteeseen, jossa verkon rakenteen huomattiin olevan 

paitsi kömpelö, myös kallis. Neljännen sukupolven matkapuhelinverkkoteknologian 

suunnittelu ja kehitystyö aloitettiinkin suurelta osin täysin puhtaalta pöydältä. 

 

Tuloksena oli täysin uudentyyppinen arkkitehtuuri. Kun GSM-verkko aikanaan oli pii-

rikytkentäinen verkko, on 4G LTE -verkko puolestaan täysin pakettikytkentäinen verk-

ko. Tämän kehityksen ansiosta uusimman sukupolven matkapuhelinverkon rakenne on 

paljon dynaamisempi sekä kustannustehokkaampi. Se on edullisempi kehittää ja ylläpi-

tää. 

 

Verkon arkkitehtuurin lisäksi myös teknologia on kehittynyt valtavasti. Aikajako-

kanavoinnista on siirrytty ortogonaaliseen OFDMA-kanavanvaraustekniikkaan. Adap-

tiivisten modulaatiotapojen sekä mukautuvan kehysrakenteen ansiosta radiokanavan 

spektriä voidaan hyödyntää moninkertaisesti tehokkaammin. Radiokanavan kapasiteet-

tia voidaan kasvattaa aivan uudella tavalla MIMO-tekniikkaa käyttämällä. Monitie-

etenemistä, joka aikanaan aiheutti suuria haasteita tiedonsiirrolle, käytetään uusimmassa 

verkkoteknologiassa jopa hyödyksi. 
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Suunnitelmia uudesta matkapuhelinverkkosukupolvesta alkaa jo kantautua, vaikka kehi-

tystyötä 4G LTE -verkon kohdallakin on vielä paljon. Voidaan olettaa, että tulevaisuu-

dessa liikenteen määrä matkapuhelinverkoissa tulee jatkuvasti kasvamaan. Varmaa on 

siis ainakin se, että matkapuhelinverkot tulevat edelleen jatkamaan kehittymistään. 
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