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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to examine solutions for a shared Internet 
connection for apartment/terraced houses within the region of Tampereen Puhelin 
Oy. It studies the “EDA-solution” provided by Ericsson, witch can be 
implemented when the house is in the Gigabit Ethernet core network area owned 
by the operator itself. It also examines the technique that can be used if the target 
house is in the area of an ATM core network. In this case, the core line DSL must 
be leased from the controlling network operator. This solution uses Zyxel 
DSLAM hardware. These aforementioned techniques are also compared with the 
HomePNA technique, which is not used any longer. 
 
The thesis studies the systems and the actions used with the installation, 
configuration, and the maintenance of a shared Internet connection. The “EDA-
solution” can be connected to the PEM-system, which is used to operate the whole 
IP core network, thereby becoming a logical part to the network topology. If the 
target house is located in the area of the leased network, the maintenance is done 
over the Internet. 
 
Easy maintenance is one of the most important elements of a shared broadband 
solution. Fault detection and the procedures in such cases are also studied, as well 
as the  technical properties of the hardware that can be used in fault situations to 
ensure the high level of usage for the end-user. 
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LYHENNELUETTELO 

 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line, laajakaistainen Internet –

yhteys, joka on epäsymmetrinen, eli se toimii eri suuntiin eri nopeudella 

ANSI American National Standards Institute, amerikkalaisten 

standardijärjestöjen yhteiselin, joka julkaisee jäsentensä luomat standardit 

ATM Asynchronous Transfer Mode, paketinvälitystekniikka joka perustuu 

kiinteämittaisten solujen siirtoon 

BRAS Broadband Remote Access Server, reititin joka on DSLAMin ja 

internetpalveluntarjoajan verkon välissä. 

CAP Carrierless Amplitude and Phase modulation, ADSL:ssä käytettävä 

koodaustekniikka 

DES Data Encryption Standard, standardi symmetrisen avaimen 

salaukseen 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, TCP/IP -verkoissa toimiva 

järjestelmä automaattisten asetusten jakamiseen 

DMT Discrete Multi-Tone, ADSL:ssa käytetty koodaustekniikka 

DNS Domain Name Server, nimipalvelu, joka muuttaa IP-osoitteet 

selväkielisiksi sekä päinvastoin 

DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer, puhelinkeskuksessa 

oleva usean digitaalisen tilaajajohdon yhteinen päätelaite 

ETSI European Telecommunications Standards Institute, eurooppalainen 

telealan standardointijärjestö 

FEC forward error correction 

FDM Frequency Division Multiplexing, DSL-tekniikassa käytettävä 

taajuusjakoinen kanavointi 

Gbps Gigabittiä sekunnissa, nopeus, jossa sekunnin aikana siirretään tuhat 

miljoonaa bittiä 

HDSL High-bit-rate Digital Subscriber Line, ensimmäinen symmetrinen 

DSL-tekniikka 

HMV Huomattava markkinavoima, viestintämarkkinalain mukainen 

määritys yrityksen kyvystä toimia huomattavassa määrin riippumattomana 

kilpailijoista tai kuluttajista 



HomePNA Home Phoneline Networking Alliance, tekniikka jolla yksi 

Internetliittymä voidaan jakaa usealle käyttäjälle 

HTTP Hypertext Transfer Protocol, protokolla, jota käytetään 

hypertekstitiedostojen siirtämiseen Internetissä 

IP Internet Protocol, protokolla, jonka tehtävänä määrittää verkon 

kautta kulkevien pakettien sisältämä tiedon muoto sekä osoitekäytäntö 

IPP Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 

ISDN Integrated Digital Subscriber Line, kapeakaistainen digitaalinen 

tilaajajohto 

ISP Internet Service Provider, operaattori, joka tarjoaa asiakkailleen 

yhteyden Internetiin 

ITU International Telecommunication Union, kansainvälinen 

televiestintäliitto 

ITU-T ITU Telecommunication Standardization Sector, ITU:n 

telestandardointisektori 

Kbps Kilobittiä sekunnissa, nopeus, jossa sekunnin aikana siirretään tuhat 

bittiä 

LAN Local Area Network, lyhyiden etäisyyksien päässä toisistaan olevien 

koneiden muodostama lähiverkko 

MAC Medium Access Control, kuusitavuinen yksilöllinen verkkolaitteen 

koodi, jota käytetään laitteiden tunnistamiseen 

Mbps Megabittiä sekunnissa, nopeus, jossa sekunnin aikana siirretään 

miljoona bittiä 

PHPOY Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 

PEM Public Ethernet Manager, Ericssonin graafinen 

verkonhallintaohjelmisto 

RIPE Réseaux IP Européens, kansainvälisen yhteistyön järjestö, jossa 

käsitellään lähinnä IP -verkkoja 

SatP Satakunnan Puhelin Oy 

SHDSL Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Line, nopea 

symmetrinen DSL-tekniikka 

SDSL Symmetric Digital Subscriber Line, symmetrinen DSL-tekniikka 

TCP Transfer Control Protocol, yksi TCP/IP-verkkojen pääprotokollista,  

mahdollistaen kahden koneen keskinäisen yhteyden ja tiedonsiirron 



TDM Time Division Multiplexing, DSL-tekniikassa käytetty aikajakoinen 

kanavointi 

TP Tampereen Puhelin Oy 

UDP User Datagram Protocol, tiedonsiirtoprotokolla, joka ei tarjoa 

minkäänlaista virheenkorjausmenetelmää yhteydelle 

VDSL Very High-Bit Rate Digital Subscribers Line, kaikkein nopein 

xDSL–järjestelmien tekniikoista 

VLAN Virtual LAN, virtuaalinen lähiverkko, jolla fyysinen lähiverkko 

voidaan pilkkoa virtuaalisesti pienempiin osiin. 

VPN Virtual Private Network, yksityinen verkko, jossa tieto kulkee 

salattuna julkisessa verkossa 

WWW World Wide Web, graafinen käyttöliittymä hypertekstidokumenttien 

selailuun



1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Laajakaistaliittymien suosion räjähdysmäinen kasvu on koventanut kilpailua 

internetoperaattoreiden välillä. Hintojen laskiessa operaattoreiden on keksittävä 

keinoja, joilla laajakaistaliittymien kannattavuus pysyy siedettävällä tasolla. Yksi 

vaihtoehto tähän on kiinteistöliittymä. Kiinteistöliittymässä yksi fyysinen 

internetliittymä jaetaan usean käyttäjän kesken jolloin hinta yhtä asiakasta kohden 

saadaan pienemmäksi ja tuotantokulut yhtä liittymää kohden ovat pienemmät 

verrattuna yksittäiseen laajakaistaliittymään 

 

 

1.1.1 Tampereen Puhelin Oy 

 

Tampereen Puhelin Oy:n toiminta alkoi 1.9.2003 Telia myymälöiden muuttuessa 

DNA+ -myymälöiksi. Laajakaistamyynti aloitettiin 15.9.2003. Verkkoyhtiö 

Pirkanmaan Verkko Oy perustettiin myös syyskuussa 2003. Tampereen Puhelin 

Oy toimi palveluoperaattorina ja Pirkanmaan Verkko Oy – verkko-operaattorina. 

Omistajina ovat Satakunnan Puhelin Oy (SatP), Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 

(PHPOY)ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö (IPP). Tampereen Puhelin 

Oy ja Pirkanmaan Verkko Oy muodostivat yhden yhtiön 2.1.2006, Tampereen 

Puhelin Oy:n. 

 

Tampereen Puhelimen markkina-alueena on Pirkanmaa. Alueen asukasluku on 

noin 380 000, kotitalouksia on yhteensä noin 178 000 ja yrityksiä n. 18 000. 

Alueen HMV-operaattoreita (huomattava markkinavoima) ovat Elisa Oyj ja 

TeliaSonera Finland Oyj. 
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KUVIO 1. Tampereen Puhelin Oy:n toimialue 

 

 

1.1.2 Pirkanmaan Verkko Oy 

 

Pirkanmaan Verkko Oy toimi Tampereen Puhelin Oy:n verkkoliiketoiminnasta 

vastaavana yhtiönä. PiVe perustettiin syksyllä 2003, sen omistivat IPP, PHPOY ja 

SatP. PiVe:n toimialueena oli Pirkanmaan talousalue. Aikaisemmin verkkoja on 

Pirkanmaalle rakentanut 6-7 Finnet yhtiötä, ja nyt verkot siirrettiin yhden 

paikallisen toimijan vastuulle. Yhden verkkoyhtiön tarkoitus oli yksinkertaistaa 

rakentamisen ja ylläpidon vastuita sekä toimintaa palveluoperaattoreille. PiVe:n 

toimintaperiaatteina oli ulkoistaa tehtävät ja pitää oman henkilöstön määrä 

vähäisenä. Toiminnan ydinprosessit olivat ulkoistettuna omistajayhtiöihin, 

kuluttajaviankorjaus Eltel Oy:lle Elisan alueella, verkon suunnittelu Flextronics 
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Oy:lle, verkon rakennus YIT Primatel Oy:lle, Eltel Oy:lle, Flextronics Oy:lle. 

Toimialueelleen PiVe rakensi v. 2004 oman kuiturunkoverkon (n. 200km), jonka 

päälle rakennettiin varmennetut Giga Ethernet- ja SDH-verkot uusimmalla 

verkkoteknologialla. Kupariyhteydet PiVe vuokrasi HMV- operaattoreilta, eli 

Elisa Oyj:ltä ja Soneralta. Tampereen Puhelin Oy ja Pirkanmaan Verkko Oy 

muodostivat yhden yhtiön 2.1.2006, Tampereen Puhelin Oy:n. 

 

 

1.2 Työn tavoite 

 

Työn tavoitteena oli vertailla toteutusvaihtoehtoa ja eri laitevalmistajien tarjoamia 

laitevaihtoehtoja erilaisiin kiinteistöliittymäratkaisuihin. Työssä tutkitaan ATM- 

ja Ethernetrunkoverkon päällä toteutettavia runkoliityntäyhteysvaihtoehtoja, 

näihin soveltuvia päätelaitteita ja talojakamossa käytettäviä laitteita, joilla 

runkoliitynnän kaista jaetaan loppukäyttäjien kesken. 

 

 Toteutettavaan ratkaisuun kussakin tapauksessa vaikuttaa kohteen sijainti, koko 

ja käyttäjämäärä. Tekniikoiden vertailussa suurin huomio on kiinnitetty niiden 

teknisiin ja ylläpidollisiin ominaisuuksiin sekä laitteiden soveltuvuuteen 

erilaisissa ratkaisumalleissa.  
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2 TEKNIIKAT 

 

2.1 TCP/IP – protokolla 

 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) on usean 

tietoverkkoprotokollan yhdistelmä, jota käytetään Internet-liikennöinnissä. IP-

protokolla on alemman tason protokolla, jonka tehtävänä on vastata 

päätelaitteiden osoitteistamisesta ja pakettien reitittämisestä verkossa. Sen päällä 

voidaan kuljettaa muita verkko- tai kuljetuskerroksen protokollia, joista yleisin on 

TCP-protokolla. TCP-protokollan tehtävä on vastata kahden päätelaitteen 

välisestä tiedonsiirtoyhteydestä, pakettien järjestämisestä ja hukkuneiden 

pakettien uudelleenlähetyksestä. TCP/IP-protokollaperheeseen kuuluu monia 

muitakin protokollia, mutta pääosa liikennöinnistä tapahtuu TCP-yhteyksinä IP-

protokollien päällä. Tästä johtuen protokollaperhe yleensä tunnetaan nimellä 

TCP/IP. TCP/IP tekniikka on jo erittäin merkittävä tekniikka, koska sen 

elinkelpoisuus on todettu hyvin laajasti. Muun muassa nykyinen Internet perustuu 

TCP/IP tekniikkaan. (Comer 2002, 2.) 

 

 

2.2 ADSL 

 

2.2.1 ADSL Yleistä 

 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) on tavallisessa puhelinverkossa 

toimiva digitaalinen tiedonsiirtotekniikka, joka mahdollistaa nopean tiedonsiirron 

ilman uusien verkkojen rakentamista. ADSL mahdollistaa jopa 8Mbps 

tiedonsiirtonopeuksiin. (Myllyperkiö, Tuovinen & Varis 2001.) 

 

ADSL perustuu asymmetriseen järjestelmään, joka tarkoittaa asiakkaalle tulevan 

ja asiakkaalta lähtevän kaistan nopeuden eroamista toisistaan. ADSL:ssä tilaaja 

voi saada verkosta tietoa jopa 8Mbps nopeudella mutta lähettää sinne vain 
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maksimissaan n. 380 Kbps. Lisäksi näihin arvoihin vaikuttaa suuresti käytössä 

olevien linjojen laatu ja matka. Esimerkiksi kupariparin pituuden  asiakkaalta 

puhelinkeskukseen kasvaessa viiteen kilometriin, siirtonopeus on maksimissaan 2 

Mbps. ADSL on standardoitu sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. (Myllyperkiö 

ym. 2001.) 

 

Koko xDSL perhe perustuu ajatukseen käyttää tehokkaasti hyödyksi jo olemassa 

olevia puhelinkaapeliverkkoja. Yhtenä suurena ongelmana on ollut parikaapelin 

häiriöiden suuri määrä ja tästä johtuva pieni siirtoetäisyys. Ensimmäiset kokeilut 

xDSL perheen perustamiseksi tehtiin Bellecore Labs:in toimesta vuonna 1993. 

Suomessa ADSL otettiin koekäyttöön vuonna 1995, joten Suomi on ollut siis 

järjestelmän käyttöönotossa ja kokeilussa aivan ensimmäisten joukossa. 

(Myllyperkiö ym. 2001.) 

 

2.2.2 Laitetaso 

 

ADSL-piirissä ADSL modeemit liitetään toisiinsa puhelinlinjan kierretyllä 

parikaapelilla, ja näin luodaan kolme informaatiokanavaa: suurinopeuksinen 

myötäsuunnan kanava, keskinopeuksinen kaksisuuntainen kanava joka riippuu 

ADSL arkkitehtuurin implementaatiosta, ja POTS (Plain Old Telephone Service = 

vanha puhelinpalvelu) tai ISDN (Integrated Digital Subscriber Line) kanava. 

POTS/ISDN kanava erotetaan pois digitaalimodeemilta niin että se pysyy 

käytössä, vaikka ADSL ei toimisi. Suurinopeuksisen kanavan nopeus voi olla 1.5 

– 6.1 Mbps, samalla kun kaksisuuntaiset nopeudet ovat 16 – 832 kbps. Jokainen 

kanava voidaan alikanavoida muodostamaan useita pienemmän nopeuden kanavia 

järjestelmästä riippuen. (Myllyperkiö ym. 2001.) 

 

ADSL pohjautuu monimutkaiseen digitaalisen signaalin käsittelyyn ja luoviin 

algoritmeihin, joilla saadaan hyödynnettyä kierretyn parikaapelin 

tiedonsiirtokapasiteetista mahdollisimman suuri osa. Järjestelmän eri osissa, kuten 

modeemeja kehittäessä on jouduttu tekemään paljon töitä, jotta esimerkiksi 

pitkissä puhelinlinjoissa yhden megahertsin taajuudella tapahtuvaa, lähes 90 dB:n 

suuruista vaimenemista saataisiin hillittyä. (Myllyperkiö ym. 2001.) 
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2.2.3 Kanavointi  

 

Parikaapelin, eli puhelinlinjan kapasiteetti jaetaan osiin joko taajuusjakoisesti 

(frequency division multiplexing, FDM) tai kaiun kumoamismenetelmällä (Echo 

Cancellation). Kaista jaetaan FDM:n avulla kahdeksi kanavaksi, joissa data 

kulkee vastakkaisiin suuntiin. Käyttäjälle päin tuleva myötäsuunnan kanava 

jaetaan sitten aikajakoperiaatteella (TDM) yhteen tai useampaan nopeaan 

kanavaan ja yhteen tai useampaan hitaaseen kanavaan. Käyttäjältä 

puhelinkeskukseen päin kulkeva paluusuunnan kanava jaetaan vastaavasti hitaiksi 

kanaviksi. (Myllyperkiö ym. 2001.) 

 

Kaiun kumoamisessa erisuuntaiset kanavat limitetään toisiinsa, ja siirron 

päätteeksi ne erotetaan taas toisistaan ns. paikallisella kaiun 

kumoamismenetelmällä. Aiemmin sitä on käytetty hyväksi jo V.32 ja V.42 -

standardien mukaisissa modeemeissa. Molemmat tavat jättävät puhelinliikenteen 

käyttöön 4 KHz:n kaistan. (Myllyperkiö ym. 2001.) 

 

 

2.2.4 DSLAM 

 

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)eli DSL-keskitin on 

operaattorin tarvitsema laitteisto, jolla yhdistetään asiakkailta tulevat DSL-

yhteydet runkoverkkoon. DSLAM-laitteeseen voidaan yhdistää myös reititykseen 

ja tietoturvaan liittyviä toimintoja. Lisäksi DSLAMin avulla voidaan hoitaa 

liikenteenhallinta sekä määritellä palvelunlaatukriteerejä.  (Jaakkola 2004.) 

 

Mikäli DSLAM sisältää sisäänrakennetut jakosuotimet, sillä voidaan myös 

yhdistää data ja analoginen puhelin samalle kupariparille. Puhetaajuus  ohjataan 

suoraan analogiselle keskukselle suodattimen alipäästöpuolelta, ja datasignaali 

suodattimen ylipäästöpuolelta käsitellään DSLAM:ssa ja ohjataan runkoverkkoon. 

Myös loppuasiakkaan päässä pitää olla samanlainen suodatin, jotta data- ja 

puhesignaali eivät häiritse toisiaan. Mikäli DSLAM ei sisällä jakosuodinta, 

voidaan data ja puhe yhdistää keskusjakamon rimalle kytkettävällä suodattimella. 
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2.2.5 ADSL – koodaustavat 

 

xDSL-tekniikoissa on käytössä kaksi modulointimenetelmää, Carrierless 

Amplitude Phase (CAP) ja Discrete Multi-Tone Modulation (DMT). Molemmat 

tekniikat käyttävät samaa perustekniikkaa, Quadrature Amplitude Modulationia 

(QAM), mutta hieman eri tavoin. QAM on modeemien perustekniikka, joka 

siirtää samalla taajuudella kahta kantoaaltoa, jotka eroavat toisistaan tiheydessä ja 

vaiheessa. (Pippuri 2000.) 

  

CAP tallentaa palasia moduloidusta viestisignaalista muistiin ja kokoaa ne tämän 

jälkeen moduloituun aaltoon. Kantoaaltosignaali tukahdutetaan ennen siirtoa, 

koska se ei sisällä mitään tietoa, ja se kootaan uudelleen vastaanottavassa 

modeemissa. CAP testaa aluksi kaapelin laadun ja saavuttaa siksi parhaan 

mahdollisen siirtokyvyn käytettävissä olevalla johdolla. CAP:n hyviä puolia on , 

että se on yksinkertaisuutensa takia halpa tekniikka. Huono puoli on , että se ei ole 

minkään standardin mukainen. (Pippuri 2000.) 

 

Korkeataajuussignaalit kuparikaapelissa kärsivät eniten kohinasta. Jotta 

käytettävästä johdosta saataisiin kaikki mahdollinen siirtokapasiteetti 

hyödynnetyksi, DMT jakaa käytettävissä olevat taajuudet 256 erilliseksi 

kanavaksi, joista voidaan valita käyttöön häiriöttömät. Kuten CAP, myös DMT 

testaa käynnistyessään jokaisen kanavan tason, eli kapasiteettikyvyn. Siirrettävä 

data pilkotaan paloihin ja jaetaan jollakin kanavayhdistelmällä riippuen kanavien 

kapasiteetista. Jotta vältyttäisiin kohinan aiheuttamilta ongelmilta, siirretään 

enemmän dataa matalilla, kuin korkeilla taajuuksilla. DMT seuraa kanavien tilaa 

jatkuvasti ja muuttaa niiden parametreja, jotta tekniikasta saataisiin irti suurin 

mahdollinen hyöty. (Pippuri 2000.) 

 

DMT:n etuna on sen oleminen ANSI:n (American National Standards Institute), 

ETSI:n (European Telecommunications Standards Institute) ja ITU:n 

(International Telecommunication Union) standardi. Se on myös 

häiriönsietoisuudeltaan paras koodaustekniikka. Huonona puolena voidaan pitää 

sitä, että se on monimutkaisempi ja kalliimpi tekniikka kuin CAP. (Pippuri 2000.) 
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2.2.6 Virheenkorjaus 

 

Yleisin ADSL:n virheenkorjaukseen käytetty koodaus on FEC (Forward Error 

Correction). FEC lisää siirrettävän bittivirran redundanssia eli toistoa, jolloin 

voidaan päätellä, jos paketti on tuhoutunut. Periaatteessa FEC tarkoittaa 

koodaustehon vahvistumista. Voidaan arvioida, että FEC-koodattu bittivirta on 

yhtä tehokasta kuin ilman FEC-koodausta oleva bittivirta, jota siirretään 

kaksinkertaisella lähetysteholla. Erityisesti ADSL-käytössä on yleistynyt FEC:n 

erityismuoto Reed-Salomon-koodaus, joka perustuu bittivirrasta muodostettuihin 

koodisanoihin. (Kilpinen & Pohjanpelto-Rosén 2003.) 

 

CAP:ssa on käytössä myös Trellis-koodaus, jolla pyritään vähentämään 

maksimaalista kaistanleveyttä sekä lisäämään signaalin häiriönsietokykyä. Sillä 

voidaan esimerkiksi koodata perus-CAP:n 256 pisteen tähtikuviokonstellaatiota 

pienemmäksi, jolloin se sietää paremmin häiriöitä. (Myllyperkiö ym. 2001.) 

 

 

2.3 ADSL2/2+ 

 

ADSL2 standardi G.992.3 hyväksyttiin ITU-T:n  (ITU Telecommunication 

Standardization Sector) toimesta heinäkuussa 2002, ja tekniikka tuli saataville 

vuonna 2003. ADSL2 käyttää alkuperäistä ADSL-taajuutta (1,1 Mhz) jonka 

häiriöilmiöt tunnetaan hyvin. ADSL2-verkon tiedonsiirtonopeus on huomattavasti 

tavallista ADSL-verkkoa parempi. (Ericsson 2004.) 
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KUVIO 2. ADSL2 ja ADSL2+ tekniikoiden käyttämät taajuusalueet 

(AWARE.COM 2006) 

 

 

ITU-T hyväksyi ADSL2+ standardin G.992.5 toukokuussa 2003. Taajuusalueen 

yläraja nousee ADSL2+ verkossa  1,1 Mhz:stä 2,2 Mhz:iin. Taajuusalueet on 

kuvattu kuviossa 2. Korkeampi taajuusalue tekee ADSL2+ tekniikasta nopeampaa 

ja tehokkaampaa kuin ADSL/ADSL2-tekniikat. Laiteratkaisut ovat samoja kuin 

ADSL2:ssa, mutta ADSL2+ on toiminnallisesti monipuolisempi. (Ericsson 2004.) 

 

 

2.4 HDSL / SHDSL 

 

HDSL (High-bit-rate Digital Subscribers Line) oli ensimmäinen symmetrinen 

DSL-tekniikka, ja se tarjoaa 2 Mbps (1,544 Mbps kahdella kupariparilla ja 2,048 

Mbps kolmella) siirtokapasiteetin kumpaankin suuntaan. Järjestelmä käyttää 

CAP- modulaatiota, ja se sopii hyvin esimerkiksi etäpisteiden liittämiseen 

yrityksen varsinaiseen verkkoon. Etäpisteiden sijainnille HDSL asettaa kuitenkin 

rajoitteen, sillä järjestelmän toimintaetäisyys on vain noin 5 kilometriä. 

Toimintaetäisyyttä saadaan kuitenkin jatketuksi asentamalla järjestelmään 

toistimia. (Pippuri 2000.) 

  

Kotikäyttöön HDSL ei ole paras mahdollinen ratkaisu, koska se varaa koko 

taajuuskaistan nollasta 300 kHz:iin ja näin ollen yhtäaikainen puhelinliikenne ei 
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onnistu datayhteyden rinnalla. Lähinnä HDSL-tekniikkaa käytetäänkin eri 

etäpisteiden yhteenliittämiseen. (Pippuri 2000.) 

 

HDSL-tekniikasta on olemassa nykyisin vielä nopeampi versio, SHDSL 

(Symmetric High-bit-rate Digital Subscriber Line), jolla päästää yhden 

kupariparin kanssa 4,6Mbps, ja kahden kupariparin kanssa jopa 9,2Mbps 

siirtonopeuksiin tehokkaamman linjakoodauksen ansiosta. (DSL Forum 2006.) 

 

 

2.5 VDSL 

 

VDSL (Very High-Bit Rate Digital Subscribers Line) on kaikkein nopein xDSL–

järjestelmien tekniikoista. Se tarjoaa yhdellä johdinparilla jopa 52 Mbps 

siirtonopeuden verkosta käyttäjälle ja 1 – 10 Mbps käyttäjältä verkkoon. Suuri 

siirtonopeus rajoittaa kuitenkin toimintaetäisyyttä, joka on noin 0,3 – 1,5 km. 

Etäisyysrajoitteen vuoksi tilaajien lähelle tarvitaankin ns. jakamoita, joihin 

kuitukaapelit vedetään ja varsinainen VDSL –yhteys tilaajalle alkaa vasta 

jakamosta. VDSL – tekniikka soveltuu hyvin videokonferensseissa tarvittavaan 

tiedonsiirtoon, tilausvideojärjestelmiin ja erilaisiin Internet-yhteyksiin. (Pippuri 

2000.) 

 

 

2.6 HomePNA 

 

HomePNA (Home Phoneline Networking Alliance) on uusimpia tarjolla olevista 

kotiliittymistä, ja tekniikka on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Kuten ADSL 

Tekniikka perustuu jo olemassa olevien puhelinlinjojen hyödyntämiseen. 

HomePNA tekniikalle luvataan jopa 1 Mb nopeus. Tietokoneeseen asennetaan 

HomePNA-sovitin, josta edelleen kytketään johto puhelinpistokkeelle. 

Kiinteistöjen sisällä käytetään valmiita puhelinlinjoja, mutta ulospäin kiinteistöt 

on kytketty runkoverkkoon symmetrisillä SDSL-yhteyksillä (Symmetric Digital 

Subscriber Line). Talon puhelinkeskukseen, eli talojakamoon asennetaan 
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HomePNA-keskitin, jonka kautta kiinteistön asunnot kytketään palveluntarjoajan 

laitteisiin, ja sitä kautta operaattorin runkoverkkoon DSL -yhteyksillä. Yhteys ei 

vaadi puhelinliittymää eikä estä puhelimen käyttämistä yhtä aikaa Internetin 

kanssa, koska HomePNA käyttää muita kuin puhelintaajuuksia. 

(Myllyperkiö ym. 2001.) 
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3 RUNKOVERKKO 

 

3.1 ATM 

 

3.1.1 ATM Yleistä 

 

ADSL-silmukassa käytetään yleisesti ATM-kehystystä. ATM (Asynchronous 

Transfer Mode) on pakettivälitystekniikka, joka perustuu kiinteämittaisten (48 

tavua dataa + 5 tavun otsake) solujen siirtoon. Tekniikalla pystytään 34- 622 

Mbps siirtonopeuteen, ja runkoverkoissa päästään esimerkiksi valokuidulla jopa 

2,4 Gbps nopeuksiin. Tekniikka soveltuu kaikentyyppisen tiedon, kuten kuvan, 

puheen sekä datan siirtämiseen. (Myllyperkiö ym. 2001.)  

  

ATM- kytkennässä eli solukytkennässä muodostetaan yhteys- ja kohdeasemien 

välille virtuaalikanava (Virtual Circuit, VC), jolloin siirto on yhteydellistä, joka 

mahdollistaa reaaliaikaisten sovellusten käytön, kuten multimediasovellukset. 

Solukytkennässä solujen siirto tapahtuu jatkuvana virtana, ja solut ovat itsestään 

reitittyviä. (Myllyperkiö ym. 2001.) 

 

ATM- kehystystä voidaan käyttää niin valokaapelin, koaksiaalikaapelin ja jopa 

langattomien yhteyksien yli aivan yhtä hyvin kuin kuparikaapelin (ADSL- 

laitteet) yli. Osittain tästä syystä ATM on valittu ADSL – silmukan yleisimmäksi 

kuljetustavaksi. (Myllyperkiö ym. 2001.) 

 

Palveluntarjoajat usein esittelevät ADSL- teknologiaa palveluna, vaikka 

todellisuudessa voidaan sanoa että se on kehittynyt modeemiteknologia. Itse 

asiassa ADSL on koodaustekniikka, jonka päällä voidaan käyttää korkeamman 

tason kehystystapoja kuten ATM, protokollia kuten IP sekä korkeamman tason 

palveluja, kuten WWW- yhteys. (Myllyperkiö ym. 2001.) 

 

ATM ja B-ISDN -merkinannon uskotaan olevan vastaus nopeiden verkkojen 

tarpeisiin. ATM:n suosioon on vaikuttanut positiivisesti se, että ATM on syntynyt 
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tarpeesta luoda kansainvälinen standardi, jolla voidaan yhdistää sekä eri 

liikennelajeja että erilaisia laitteita. ATM:n tavoitteena on siis yksi yhtenäinen ja 

kattava standardi. Perinteisesti yritysten lähiverkoissa ja lähiverkkoja yhdistävissä 

alueverkoissa on käytetty eri tekniikoita, ATM on käytettävissä niin lähi- kuin 

alueverkoissa. Tällä hetkellä on käytössä erilliset verkot puheen, datan ja 

videokuvan siirtoon, koska niiden asettamat vaatimukset verkolle ovat erilaisia. 

ATM:n myötä kaikki eri liikennelajit voidaan integroida yhteen verkkoon. Lisäksi 

ATM-teknologia skaalautuu helposti eri tarpeisiin, koska se on käytettävissä 

useille eri nopeuksille megabiteistä gigabitteihin. ATM on kuitenkin mahdollisesti 

monimutkaisin tietoverkkoteollisuuden kehittämistä teknologioista. Vaikka 

perusstandardit ovatkin olemassa, ATM kehittyy edelleen koko ajan. (Koivisto 

1998a.) 

 

 

3.1.2 ATM-verkon rakenne ja ominaisuudet 

 

ATM-verkko muodostuu ATM-kytkimistä ja niitä yhdistävistä ATM-linkeistä. 

Kytkimien perustoiminta on vastaanottaa datapaketteja tai ATM-soluja yhdestä 

liitännästään ja lähettää ne eteenpäin kytkimen sisäisten kytkentätaulujen 

perusteella toista liityntää pitkin. ATM-verkoissa kaikki solut ovat vakiomittaisia. 

Verrattuna eri mittaisia paketteja välittävään verkkoon on vakiomittaisten solujen 

kytkentä nopeampaa ja yksinkertaisempaa. (Koivisto 1998a.) 

 

ATM verkoissa datan lähteenä voi toimia työasema, palvelin tai mikä tahansa 

laite, kunhan se kytkeytyy verkkoon aidolla ATM-liitännällä, User Network 

Interface:lla (UNI). Kahden ATM-kytkimen välinen liitäntä on nimeltään 

Network Node Interface (NNI). ATM pystyy integroimaan erilaisia 

liikennetyyppejä yhteen verkkoon. Tätä toimintaa varten ATM päätelaitteissa on 

ATM Adaption Layer (AAL) -kerrokset, jotka hoitavat datan sovittamisen ATM 

verkkoon. (Koivisto 1998a.) 
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3.1.3 ATM-verkon kytkentäisyys 

 

Oleellisin ATM-verkon ominaisuus on kytkentäisyys, joka tarkoittaa että ennen 

kuin dataa voidaan lähettää, pitää muodostaa virtuaaliyhteys verkon yli 

lähettäjältä vastaanottajalle. ATM-verkossa multipleksoidaan useista lähteistä 

tulevaa liikennettä, mistä johtuen tarvitaan yhteydet toisistaan erottava 

mekanismi. ATM-verkoissa erottelu tehdään kolmen tunnisteen avulla, jotka on 

esitelty kuviossa 3. Tunnisteita ovat ATM-linkit, jotka yhdistävät kytkimet 

toisiinsa, virtuaalipolut, jotka erotellaan toisistaan virtuaalipolkutunnuksen (VPI) 

avulla ja virtuaalikanavat, jotka osoitetaan virtuaalikanavatunnuksilla (VCI). 

(Koivisto 1998a.) 

 

KUVIO 3. ATM-hierarkia (Koivisto 1998a.) 

 

 

Virtual Channel Connection (VCC) yksisuuntainen päästä päähän oleva 

virtuaaliyhteys lähettäjältä vastaanottajalle, jota pitkin todellinen datansiirto 

tapahtuu. Yksisuuntaisuuden vuoksi yhteyksiä pitää olla aina kaksi, yksi 

molempiin suuntiin. Jokaisessa solussa olevat VPI ja VCI tunnukset kertovat 

mille virtuaaliyhteydelle ATM-solut kuuluvat. 53 tavuisessa solussa ei ole 

ollenkaan osoitetta, jolloin oikeaa dataa saadaan kuljetettua enemmän. Virtuaali- 

yhteydet ryhmitellään virtuaalipoluiksi, joiden tarkoitus on helpottaa 

verkonhallintaa. Esimerkiksi kahden kytkimen välillä olevan ATM-linkin 

vikaantuessa uusi reitti voidaan osoittaa kytkemällä ainoastaan virtuaalipolut 

kulkemaan vaihtoehtoista kautta. Jokaista yksittäistä yhteyttä ei täten tarvitse 

erikseen kytkeä. (Koivisto 1998a.) 
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3.1.4 ATM-solujen järjestyksen säilyminen 

 

Koska kaikki samaan virtuaaliyhteyteen kuuluvat solut siirtyvät samaa reittiä 

lähettäjältä vastaanottajalle, solut saapuvat perille aina lähetysjärjestyksessä. 

Tämän takia ylemmän kerroksen protokollien ei tarvitse huolehtia oikean 

järjestyksen säilymisestä. Perinteisiin reitittäviin verkkoihin verrattuna tämä on 

merkittävä ero. Perinteisessä verkossa kuten Ethernetissä, samalle yhteydelle 

kuuluvat paketit voivat saapua perille väärässä järjestyksessä kierrettyään eri 

reittejä lähettäjältä vastaanottajalle. Vaikka järjestyksen säilyminen helpottaa 

ylempien protokollien toimintaa, ominaisuutta pidetään myös ATM-tekniikan 

heikkoutena. Perinteiset IP-verkot pystyvät reitittämään paketteja automaattisesti 

vaihtoehtoisia reittejä jos alkuperäisen reitti vikaantuu, mutta ATM-verkot eivät 

ole yhtä joustavia virhetilanteiden hallinnassa. IP-verkkojen hyvälle 

vikatilanteiden hallinnalle löytyy selitys verkon historiasta. Ne on kehitetty alun 

perin Yhdysvaltojen puolustusministeriön tarpeeseen turvata tehokas tiedonkulku 

myös kriisitilanteissa, kuten mahdollisen 3. maailmansodan aikana. (Koivisto 

1998a.) 

 

 

3.1.5 Datasiirto ATM-verkoissa 

 

ATM-verkkojen pääasiallinen käyttö on perinteinen datasiirto. Keskeisin ATM:n 

mukanaan tuoma lisä datasiirron kannalta ovat olleet suuremmat siirtonopeudet. 

ATM:n tuomista datasiirtoverkkoihin ovat hankaloittanut jo olemassa olevat 

verkot ja tekniikat. Uuden tekniikan pitää pystyä toimimaan yhdessä vanhan 

tekniikan kanssa, harvoin voidaan uudistaa koko verkkoa kerralla. Tätä varten on 

olemassa LAN (Local Area Network) emulaatio, jossa olemassa olevat lähiverkot 

voidaan sovittaa toimimaan yhdessä ATM-tekniikan kanssa. Kun koko Internet 

perustuu TCP/IP-protokollaan. on tarvinnut kehittää tekniikoita, joilla IP-

liikennettä voidaan ajaa ATM-verkossa. Eräs vaihtoehto tähän on Classical 

TCP/IP over ATM. (Koivisto 1998a.) 
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3.1.6 LAN –emulointi 

 

Tavallisissa lähiverkoissa koneen lähettämä paketti näkyy kaikille lähiverkkoon 

kytketyille koneille. Kone päättelee, onko paketti tarkoitettu sille paketin osoitteen 

perusteella. On olemassa myös niin sanottuja broadcast-sanomia, jotka  ovat 

tarkoitettu useammalle verkon koneelle. Tyypillinen broadcast-sanoman lähetys 

liittyy osoitemuutoksiin. Esimerkiksi verkkoon voidaan lähettää broadcast-

kyselynä seuraavaa: mikä on sen koneen Ethernet-osoite, jonka IP-osoite on 

194.251.41.33. Kyselyn kuulevat kaikki verkossa olevat koneet, mutta ainoastaan 

kyseessä oleva kone vastaa. Tämän jälkeen lähettäjä voi lähettää datat perille.  

Tällaiset sanomat ovat hyvin yleisiä lähiverkoissa. (Koivisto 1998a.) 

 

ATM:n tapauksessa broadcast-sanomat aiheuttavat ongelman. Koska ATM on 

yhteydellinen protokolla, pitää ennen datan lähettämistä muodostaa yhteys. 

Edellisessä tapauksessa lähettäjä ei kuitenkaan tiedä, kuka vastaanottaja on. Tätä 

ongelmaa ja ATM- ethernet-osoitemuunnoksia varten ATM-lähiverkoissa 

käytetään LAN -emulointipalvelua. (Koivisto 1998a.) 

 

LAN -emulointi koostuu kolmesta palvelimesta, jotka ovat LAN Emulation 

Configuration Server (LECS), LAN Emulation Server (LES) ja Broadcast and 

Unknown Server (BUS) sekä ATM-päätelaitteissa olevasta LAN Emulation 

Clientistä (LEC). LECS hallitsee verkon keskeisiä parametrejä ja kertoo, missä 

LES-palvelin sijaitsee. LES puolestaan pitää kirjaa kaikista siihen liittyneistä 

laitteista eli LECeistä, LES huolehtii myös tarvittavista Ethernet-ATM -

osoitemuunnoksista. BUS:n tehtävä on broadcast-sanomien hallinta. (Koivisto 

1998a.)  

 

Valmistajien keskuudessa LAN-emulointi on saanut suuren suosion, vaikkei se 

olekaan mitenkään yksinkertainen järjestelmä, Sen heikkoutena voidaan pitää 

Quality of Service -asioiden käyttömahdollisuuden puutetta. Lisäksi ongelmia 

aiheuttaa se, että LES:iä ei voida hajauttaa eikä varmistaa. (Koivisto 1998a.) 
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3.1.7 Klassinen TCP/IP ATM:n päällä 

 

Yksinkertaisempi tapa on käyttää ATM:ää datasiirrossa pelkästään siirtotienä, 

joka korvaa reitittimiä tai IP-päätelaitteita yhdistävän fyysisen yhteyden. Näin 

voidaan ajaa nykyisiä TCP/IP-protokollia ATM-verkon päällä. Tällaisessa 

ratkaisussa sovellukset eivät näe lainkaan ATM-verkkoa, vaan ne käyttävät aivan 

perinteistä TCP/IP-pinoa. Sovituskerros hoitaa osoitemuunnokset IP-osoitteista 

ATM-osoitteiksi verkkojen välissä. (Koivisto 1998a.) 

 

Tilanteessa, jossa työasema A haluaa ottaa www-yhteyden palvelimelle B ja 

koneet on liitetty toisiinsa ATM-verkolla toisiinsa, kone A lähettää verkkoon 

perinteisen IP ARP-kyselyn. Koska klassinen TCP/IP  on optimoitu toimimaan 

nimenomaan TCP/IP-protokollien kanssa, kone A saa vastaukseksi suoraan 

koneen B:n ATM-osoitteen. Käytettäessä LAN -emulointia IP ARP-kyselyn 

vastauksena on MAC- eli Ethernet-osoite. joka on vielä muunnettava LES:n 

avulla ATM-osoitteeksi. (Koivisto 1998a.) 

 

 

3.2 Ethernet  

 

3.2.1 Ethernet yleistä 

 

Ethernet-tekniikka on ylivoimaisesti laajimmalle levinnyt lähiverkkotekniikka. Se 

on syntynyt monien muiden tietotekniikan keksintöjen tavoin Xeroxin Palo Alton 

tutkimuskeskuksessa 1970-luvulla. Xerox julkaisi Digitalin ja Intelin kanssa 

Ethernetin ensimmäisen version vuonna 1980. Myöhemmin Ethernetiä kehitettiin 

vielä edelleen, jolloin syntyi tällä hetkellä käytössä olevat Ethernet versio 2. 

(Koivisto 1998b.)  
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3.2.2 Ethernetin kaapelointivaihtoehdot 

 

Alkuperäinen Ethernet-kaapeli oli 2-3 cm paksua koaksiaalikaapelia. Tästä syystä 

sitä kutsuttiin Paksuksi Ethernetiksi. Nykyään koaksaalikaapelointia ei juurikaan 

enää käytetä sen hankalan työstettävyyden takia. Paksusta Ethernetistä käytetään 

merkintää 10Base5, jossa numero 10 tarkoittaa siirtonopeutta (10 Mbps) ja 

numero 5 kaapelin maksimipituutta (500 m). (Koivisto 1998b.) 

 

Paksun Ethernetin ongelmana oli vaikea työstettävyys. Tämä korjattiin 

kehittämällä, kun kehitettiin ohut Ethernet-kaapelointi. Se oli vajaa sentin 

paksuinen koaksiaalikaapeli, ja se oli huomattavasti helpompi asentaa ja käsitellä. 

Ohuella kaapelilla kaapelin maksimipituus putosi noin 200 metriin. (Koivisto 

1998b.) 

 

Koaksiaalikaapeliin perustuvat Ethernet-verkot eivät tarvitse aktiivilaitteita 

toimiakseen. Yleiskaapelointia hyödyntävissä parikaapeliin perustuvissa Ethernet-

verkoissa tarvitaan verkon keskelle vähintään moniporttitoistin eli HUB, joka 

yhdistää verkon laitteet keskenään. Nykyään kaapelointi toteutetaan lähes 

poikkeuksetta parikaapelilla. (Koivisto 1998b.)  

 

Ethernet on kehittynyt ajan saatossa tarpeiden mukaisesti. Eräs esimerkki tästä on 

Fast Ethernet eli 100BaseTX, joka on parikaapeliin perustuva 100 Mbps 

nopeuteen kykenevä verkko. Nykyisin markkinoilla on jo gigabit Ethernet-

tuotteita, joissa nopeus on satakertainen alkuperäiseen Ethernetiin verrattuna eli 1 

000 Mbps. Siirtonopeuden kasvattamisen lisäksi Ethernet-verkkojen toiminta-

aluetta on pitänyt saada suuremmaksi. Tämän on mahdollistanut kuparikaapelin 

korvaaminen valokuidulla. (Koivisto 1998b.) 
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3.2.3 Ethernet-verkon toiminta 

 

Ethernet-verkot ovat loogisia väyliä, eli verkot on liitetty rinnakkain samaan 

väylään. Toinen Ethernetin merkittävä ominaisuus on, että useampi verkkoon 

liitetty laite voi yrittää lähettää dataa yhtä aikaa. Kuitenkin ainoastaan yksi lähetys 

voi onnistua samanaikaisesti. Tämän seurauksena verkossa on säännöt, joiden 

mukaan laitteet toimivat. Väylän varausmenetelmänä Käytetään Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) tekniikkaa. (Koivisto 

1998b.) 

 

Kuten muissakin lähiverkkotekniikoissa, myös Ethernetissä data siirretään 

paketteina. Jotta paketit siirtyvät oikeille vastaanottajille ja jotta ne osataan 

käsitellä oikein, paketteihin lisättävä erilaista ohjaustietoa. Nämä ohjaustiedot ja 

datakenttä muodostavat paketin kehysrakenteen. (Koivisto 1998b.) 

 

 

3.2.4 Gigabitin Ethernet 

 

Kun 100BaseT Ethernetin markkinaosuus alkoi kasvaa rajusti, todettiin 1990-

luvun lopussa, että tarvitaan vielä nopeampi Ethernet. Kehitettiin erityisen hyvin 

runkoverkkoihin soveltuva 1000BaseT Ethernet, jonka siirtonopeus on 1Gbps, eli 

1000 Mbps. (Comer 2002, 27.) 

 

Gigabitin Ethernettissä optimoinnissa huomioitiin kokonaisvälityskyky 

säilyttämällä paketin koko ja muoto. Tämän ansiosta esimerkiksi yhteen 

1000BaseT-verkkoon voidaan koota signaali kymmenestä 100Mbps Ethernet-

signaalista. (Comer 2002, 27.)  
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4 RUNKOLIITYNTÄRATKAISUT 

 

4.1 Operaattori xDSL 

 

Operaattori xDSL on reguloitu verkko-operaattori tuote, joka vuokrataan toiselta 

operaattorilta. Tuote sisältää xDSL portin, sekä tilaajayhteyden keskukselta 

kiinteistöliittymäyksikön talojakamoon. Tuotteen rakennetta on havainnoitu 

kuviossa 4. 

 

 
KUVIO 4. Operaattori DSL-tuotteen rakenne (Sonera Carrier Networks Oy 2006.) 

 

 

Operaattorituotetta käytetään niissä tapauksissa, joissa asiakaskohde on 

Tampereen Puhelin Oy:n verkon ulkopuolella. TP siis vuokraa tietyn nopeuksisen 

DSL portin toiselta operaattorilta. Tuotteen tarjoaa joko Elisa tai TeliaSonera. 

Operaattori DSL ei sisällä minkäänlaisia ISP-palveluita (Internet Service 

Provider), vaan DSL-yhteys tuodaan ATM kanavassa TP:n ATM kytkimeen, josta 

se ohjataan terminointia, eli yhteyden päättämistä varten runkoverkon 

reunareitittimeen. Reunareitittimessä määritellään asiakkaalle tarjottava palvelu.  

 

Kiinteistöliittymäkäytössä operaattori DSL alueella olevan liittymän terminointi 

on PL1 (Palveluluokka 1) tason mukainen, eli liittymälle määritellään yksi kiinteä 

julkinen IP-osoite. Tämän IP-osoitteen kautta jakamossa oleviin laitteisiin 



 21

pystytään kirjautumaan sisään etänä ja tekemään tarpeellisia huolto- ja 

ylläpitotehtäviä. 

 

Kiinteistöliittymän käyttäjämäärästä riippuen käytetään joko 2Mbps / 512kbps, 

4Mbps / 512kbps tai 8Mbps / 512 kbps nopeuksista liittymää. 8Mbps nopeuksisen 

liittymän saatavuutta rajoittaa kiinteistöliittymäkohteen etäisyys lähimmästä 

puhelinkeskuksesta. 

 

 

4.2 Oman runkoverkon alue 

 

Jos kohde sijaitsee TP:n oman runkoverkon alueella, runkoliityntä toteutetaan 

TP:n omilla DSL-keskittimillä. Tällöin liittymää päästään hallitsemaan 

huomattavasti laajemmin, esim. liittymän nopeutta voidaan kasvattaa 

käyttäjämäärän lisääntyessä. Lisäksi laitteiden etähallinta on mahdollista toteuttaa 

hieman eri tavoin kuin operaattori DSL – liittymää käytettäessä. 

 

Operaattori DSL:n kanssa käytetty yhden kiinteän IP-osoitteen ratkaisu toimii 

myös tässä oman verkon alueella, mutta myös monipuolinen Public Ethernet 

Manager –hallinta (PEM) on mahdollista ottaa käyttöön. Tällöin 

kiinteistöliittymäyksiköstä tulee oma DSLAM-piste verkkotopologiaan, ja sitä 

voidaan hallita täydellisesti. Kiinteistöliittymäyksikkö näkyy siis erillisenä 

keskittimenä TP:n verkonhallintaohjelmistossa. Myös oman runkoverkon alueella 

joudutaan vuokraamaan tilaajayhteys verkon omistavalta operaattorilta, mutta 

xDSL portti on tällöin oma. 

 

 

4.3 ADSL 2+ 

 

ADSL 2+ on normaalisti yhdistetty palveluntarjoajan toimesta yhdeksi 

mahdollisista ADSL -palveluista. Päivittämällä järjestelmänsä ADSL2+ 

yhteensopiviksi palveluntarjoajat voivat tarjota nopeampia yhteyksiä yhä 
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laajemmalle alueelle. Tekniikka mahdollistaa esimerkiksi videoneuvottelut, ja 

muut nopeaa liittymää vaativat sovellukset kotikäyttöön. 

 

TP:n oman runkoverkon alueella on ADSL2+ valmius. Tällä tekniikalla 

runkoliitynnälle saadaan nopeudeksi jopa yli 20 Mbps verkosta asiakkaan 

suuntaan ja parhaillaan 3 Mbps asiakkaalta verkon suuntaan. Tällaiset 

siirtonopeudet mahdollistavat suuremmankin taloyhtiön 

kiinteistöliittymäratkaisun toteuttamisen olemassa olevalla ADSL tekniikalla Näin 

tuotantokustannukset pysyvät alhaisina saatavaan nopeuteen nähden. Nopeutta 

rajoittavana tekijänä on useimmiten tilaajayhteyden pituus. 

 

 

4.4 4,6Mbps / 9,2Mbps Ethernet 

 

Yksi käytetty ratkaisu runkoliittymän toteuttamiseen on Design Combus:in 

valmistama Iris – laitesarja. Nopeaan SHDSL-tekniikkaan (Symmetric High-

Bitrate Digital Subscriber Line) perustuvat laitteen mahdollistavat 4,6 Mbps ja 9,2 

Mbps symmetristen yhteyksien toteuttamisen joko yhden (4,6Mbps) tai kahden 

(9,2Mbps) kupariparin varassa. Tätä ratkaisua voidaan käyttää ainoastaan TP:n 

oman verkon alueella. 

 

Kuparikaapelien pituus ja laatu ovat nopeutta rajoittavina tekijöinä tässäkin 

toteutustavassa. Täyden kapasiteetin saavuttamiseksi kupariparin enimmäispituus 

on alle kolme kilometriä. SHDSL-tekniikan huonona puolena voidaan pitää 

ADSL-tekniikkaan verrattuna korkeampaa hintaa. 

 

Iris 20-laitteilla voidaan rakentaa Point -to- Point – yhteyksiä käyttäen SHDSL-

linjaliitäntää. SHDSL-linja käyttää TC-PAM -linjakoodausta ja 

digitaalista signaalinkäsittelyä. Näin saavutetaan pitkä full-duplex -yhteys kahta 

kierrettyä paria pitkin 4.6 Mbps (Iris 20) tai 9.2 Mbps (Iris 20+) linjanopeudella.  

Iriksillä on myös mahdollista sillata VLAN (Virtual LAN) liikennettä, maksimi 

pakettikoko on 1522 tavua. Iriksissä on myös automaattinen Ethernet-
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toimintamoodin valinta nopeudelle (10Base-T / 100Base-TX) ja duplexille (Half 

duplex / Full duplex). (Design Combus Oy, iris20 esite.) 

 

Käytettäessä SHDSL ratkaisua jakamotilaan on asennettava lisäksi erillinen 

reititin, koska Iris-modeemeissa ei ole varsinaista älyä. Ne tekevät ainoastaan 

SHDSL - Ethernet muunnoksen. Reitittimeksi voidaan asentaa esim. Cisco 831 

joka vastaa muilta ominaisuuksiltaan Cisco 837 –modeemia, mutta siinä on myös 

WAN-puolen (Wide Area Network) rajapintana Ethernet ADSL:n sijaan. Cisco 

831 reititin mahdollistaa palomuuriominaisuudet, mutta myös 

tuotantokustannukset nousevat. 

 

 

4.5 Kuitu 

 

Ehdottomasti kallein, mutta myös paras ratkaisu runkoliittymän toteutukseen on 

valokuitu. Kuitutoteutuksessa runkoverkkoa fyysisesti jatketaan kulkemaan 

kiinteistöliittymäkohteen kautta. Näin kiinteistöliittymän runkoverkkonopeus voi 

olla jopa 1 Gbps, eli 1000 Mbps. Tällaiseen ratkaisuun on päädytty muutaman 

todella suuren kerrostalon / kerrostaloalueen tapauksessa.  
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5 KÄYTETTÄVÄT LAITTEET 

 

5.1 PL1 Runkoratkaisu 

 

PL1 runkoratkaisun perusideana on jakaa yhden kiinteän julkisen IP:n sisältävä 

laajakaista useammalle käyttäjälle. Liittymään tarvitaan reititin, johon 

määritellään liittymän kiinteä IP-osoite. Reitittimellä myös jaetaan osoitteet 

sisäverkkoon, ja siinä on palomuuri, jolla hoidetaan liittymän suojaus ja ylläpitoon 

liittyvät oikeudet. Reitittimenä käytetään Cisco 837 tai Zyxel 660H –reititintä. 

 

Reitittimeltä data ohjataan Zyxel:in DSLAM-yksikköön, jossa varsinainen kaistan 

jakaminen tapahtuu. DSLAM:in tehtävä on muuttaa reitittimeltä tuleva Ethernet-

signaali halutuksi määräksi halutun nopeuksisia ADSL-linjoja. 

 

 

5.1.1 Cisco 837 

 

Cisco 837 on ”ADSL over POTS Annex.A” -reititin, jossa on integroitu ADSL-

portti WAN-puolella ja LAN-puolella neljä 10/100Mbps Ethernet porttia. 

Ciscossa on myös laajat palomuuriominaisuudet. Reititin käyttää Ciscon IOS-

ohjelmistoa, joka on kansainvälisestikin yleisesti tunnustettu ohjelmisto. Ciscon 

laitteita käytetään paljon yrityksissä niiden toimintavarmuuden ja tunnetun laadun 

takia. Cisco on hinnaltaan huomattavasti kalliimpi kuin esim. Zyxel 660H, eikä se 

tue ADSL 2/2+ nopeuksia. Tästä johtuen sen käyttö on jäänyt vähemmälle 

ADSL2+ tekniikan yleistyttyä. Cisco on esitellyt myös seuraajan 837 reitittimelle, 

Cisco 877 reitittimen. 877 sisältää tuen myös ADSL 2/2+ nopeuksille, mutta 

reititintä ei ole ainakaan vielä hintansa takia otettu kiinteistöliittymissä 

tuotantokäyttöön. 
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5.1.2 Zyxel Prestige 660H -61 

 

ZyXEL Prestige 660H on ADSL 2/2+ reititin yhdistettynä palomuuriin ja 4-

porttiseen 100 Mbps Ethernet-kytkimeen. Se pystyy toimimaan 8 Mbps ADSL ja 

12 Mbps ADSL2 yhteysnopeuksilla, ja myöhemmin julkaistavan firmware-

päivityksen jälkeen myös 24 Mbps ADSL2+ nopeudella. Laite tunnistaa ADSL-

linjan asetukset automaattisesti. (ZyXEL Finland 2005.) 

 

 

5.1.3 Zyxel IES-1000 + AAM-1008-61 

 

ZyXEL IES-1000 on standalone mini  IP DSLAM. Laitteessa on kaksi paikkaa 8-

porttisille ADSL- tai SHDSL-linjakorteille, joissa on myös sisäänrakennetut 

splitterit, eli jakosuotimet. IES-1000 tukee suurempien DSLAM:ien tavoin mm. 

priorisoituja PVC/VLAN reitityksiä. Jokaisessa IES-1000:ssa on kaksi luukkua 

joihin voidaan asentaa joko kahdeksanporttinen SHDSL linjakortti tai 

kahdeksanporttinen ADSL linjakortti varustettuna sisäänrakennetuilla CO-

suodattimilla. Verkko-operaattori saa itse päättää käytettävän 

linjakorttiyhdistelmän. Jokainen ADSL tai SHDSL moduuli tukee yhtä 

10/100BaseT Fast Ethernet liityntää uplink -porttina. Jokaista IP Express sarjan 

tuotetta voidaan hallita telnetillä, paikallisesti konsoliportista tai SNMP:llä. 

(ZyXEL Finland 2005.) 

 

Tampereen Puhelin käyttää IES-1000 rungossa AAM-1008-61 moduulia, joka on 

kahdeksan porttinen ADSL Annex.A DSLAM. Näitä moduuleja saa yhteen 

runkoon kiinni kaksi kappaletta, eli ADSL-portteja on silloin 16 kappaletta. Jos 

kytkettäviä asuntoja on yli 16, pitää käyttöön ottaa toinen erillinen IES-1000 

runko. 
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5.2 EDA konsepti 

 

Perusidea EDA-ratkaisussa on sama kuin PL1-ratkaisussa, mutta liittymälle ei 

määritellä kiinteää osoitetta, vaan data kulkee VLAN- ja PVC-kanavissa. Näillä 

kanavilla erotellaan verkon hallinta ja asiakkaiden Internet omiksi poluikseen. 

Tällaisella ratkaisulla kiinteistöliittymäyksikkö saadaan osaksi runkoverkon 

verkkotopologiaa. 

 

 

5.2.1 EDA DSLAM EDN312 

 

EDN312 on pienikokoinen 12-porttinen IP DSLAM, joka on erityisesti 

suunniteltu Ethernet DSL Access (EDA) -ratkaisua varten. EDN312 muuntaa 12 

ADSL linjaa yhdeksi 100 Mbps Ethernet linjaksi ja on kykenevä sekä silta- että 

reititys enkapsulointiin. EDN312 tukee myös ADSL2 -standardia, ja siinä on 

sisään rakennetut analogisuodattimet. (Ericsson Oy 2005.) 

 

EDN312:n DSL portit tukevat 13.2 Mbps alasuunta, 1.5 Mbps yläsuuntaa ja 3.4 

Mbps symmetristä siirtonopeutta. EDN312 ottaa käyttövirtansa ethernetkaapelin 

kautta. EDN312:sta hallitaan PEM–ohjelmistolla. Se on kustannustehokas tapa 

toteuttaa datayhteyksiä sekä POTS:in että tarvittaessa ISDN:n päällä. Laitteessa 

on sisäänrakennetut suodattimet Annex A:lle (POTS) tai Annex B:lle (ISDN) 

mallista riippuen. TP:n toimialueella käytetään ainoastaan analogiselle 

puhelimelle tarkoitetulla suodattimella varustettua mallia. Uuden 

ohjelmistopäivityksen myötä EN312 tukee myös Annex.M –standardia, jolloin 

teoreettinen maksiminopeus onADSL 2+ mukainen 24 Mbps / 3,5 Mbps. 

 

 

5.2.2 Ericsson HM410 

 

HM410dp on ADSL2/2+ modeemi, jossa on Annex-A/L/M tuki, joten 

nopeudeltaan 24Mbit/ s / 3,5 Mbit/s oleva runkoliityntä yhteys on mahdollista 
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toteuttaa. Modeemi ymmärtää myös WAN puolella useampaa yhtäaikaista PVC 

(Permanent Virtual Circuit) kanavaa. Modeemissa on neljä porttinen kytkin, joka 

siltaa kaikki neljä porttia yhteen VLAN-tunnisteeseen.  Modeemin ominaisuuksin 

kuuluu, että tämä VLAN voidaan ohjata toiseen WAN puolelle tulevista PVC-

kanavista joka edelleen ohjataan kiinteistöliittymästä runkoverkon kuluttaja-

VLAN:iin. Näin muodostuu ”putki” Internetin ja modeemin välille . Modeemin 

WAN puolelle tulee myös toinen PVC kanava, joka on puolestaan liitetty PEM-

järjestelmään. Tämän kanavan avulla kiinteistöliittymästä saadaan osa 

runkoverkkoa, ja sitä voidaan hallita aivan kuten muutakin TP:n IP-verkkoa. 

Yhteen HM 410 modeemiin saadaan kiinni neljä kappaletta EDN312 DSLAM 

korttia, jolloin kiinteistöliittymään saadaan maksimissaan kytkettyä 4*12=48 

asiakasta. Kuviossa 5 on havainnollistettu jaetun ADSL-yhteyden rakennetta 

EDA-ratkaisussa. 

 

 
KUVIO 5. Jaetun ADSL-yhteyden rakenne EDA-ratkaisussa (Ericsson 2005.) 

 

 

Kuvio 5 antaa selkeän kuvan koko kiinteistöliittymän rakenteesta. Käytännössä 

runkoverkon tekniikalla ei ole merkitystä toteutukseen. Broadband Remote 

Access Server (BRAS), eli runkoverkon reunareititin, reitittää hallinta- ja Internet-
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verkot, ja ne ohjataan runkoliitynnän reitittimelle joko PVC kanavissa (ATM-

runko) tai VLAN:ssa (Ethernet-runko), runkoverkon tekniikasta riippuen. 

 

 

5.3  HomePNA 

 

HomePNA tekniikan käytöstä Tampereen Puhelin Oy:n kiinteistöliittymissä on 

luovuttu. Viimeiset PNA-tekniikalla toteutetut kiinteistöliittymät purettiin 

syksyllä 2005. Tekniseltä rakenteeltaan HomePNA-ratkaisu on hyvin lähellä 

ZYXELin IES-1000 laitteella tehtävää toteutusta. Erona on, että signaalia ei viedä 

kuitenkaan asiakkaalle ADSL-muodossa vaan QAM-modulaatiota käyttävällä 

HomePNA signaalilla. 

 

HomePNA sisältää ADSL-ratkaisuun verrattuna muutamia heikkouksia. Yksi 

merkittävä tekijä on saavutettava nopeus. Nopeampi HomePNA 2.0 (10Mbps) ei 

sovellu taloyhtiöverkkoihin ylikuuluvuusongelmiensa takia. Sama ongelma vaivaa 

myös lähitulevaisuudessa markkinoille tulevaa entistä nopeampaa HomePNA 3.0-

standardia. Laitevalmistajat ovat luopuneet HomePNA 2.0-kytkimien 

valmistuksesta, eikä myöskään HomePNA 3.0 tulla valmistamaan, joten 

kiinteistöliittymäkäyttöön ainoa soveltuva standardi on HomePNA 1.1. 

 

HomePNA 1.1 standardi tukee ainoastaan 1Mbps siirtonopeutta verrattuna ADSL-

liittymän 8Mbps maksiminopeuteen asiakkaan suuntaan. Mietittäessä laajakaistan 

käyttöä esim. IPTV ratkaisussa, ei HomePNA:n nopeus yksinkertaisesti riitä. 

Digi-TV tasoinen signaali vaatii 2-5Mbps siirtonopeuden asiakkaan suuntaan. 

 

HomePNA:ssa toinen käyttöä rajoittava tekijä on johdon pituus. PNA-

tekniikkassa johdon maksimipituus talojakamosta asuntoon on n. 300 metriä. 

Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia suuremmilla asuntoalueilla. 
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6 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

 

6.1 Kiinteistöliittymän perusajatus ja tuotekuvaus 

 

dna Laajakaista Kiinteistöliittymä on asunto-osakeyhtiöiden asukkaiden oma 

ADSL -laajakaistapaketti. Kuukausihinta on kiinteä, vaikka netin käyttö olisi 

jatkuvaa. Uusi tekniikkamme mahdollistaa ruuhkattoman yhteyden myös 

käyttäjämäärän kasvaessa. Jokainen asukas voi valita neljästä asuntokohtaisesta 

nopeusvaihtoehdosta itselleen sopivimman. Nykyisen palvelukuvauksen 

mukaisesti TP hoitaa kaikki toimenpiteet avauksesta asennukseen. Päätelaite 

tuodaan asiakkaalle kotiin, ja asiakkaan halutessa internetliittymä myös laitetaan 

käyttökuntoon ”avaimet käteen” – periaatteella. (Tampereen Puhelin Oy 2006a.) 

 

Palvelu toimitetaan nykyään ainoastaan ADSL -tekniikalla jokaiseen huoneistoon 

perille saakka. Esim. HomePNA ratkaisua ei enää käytetä ollenkaan. 

Internetkaista ei ole jaettua, vaan se on täysin huoneistokohtainen. Palvelua 

tarjotaan nopeuksilla 256kbps / 256kps, 512kbps / 256kps, 1Mbps / 256kps ja 

2Mbps / 256kbps. (Tampereen Puhelin Oy 2006a.) 

  

Tampereen Puhelin Oy toimii yhteistyössä lukuisten isännöitsijöiden kanssa 

verkkonsa kattavuusalueella. Sopimuksia tehdään myös suoraan heidän kanssaan 

jolloin koko taloyhtiö kytketään käyttämään kiinteistöliittymää eikä asiakkaan 

tarvitse itse tehdä mitään sopimuksia. Käyttäjä tarvitsee dna Laajakaista 

Kiinteistöliittymän käyttöön tietokoneen, Ethernet-verkkokortin sekä ADSL -

päätelaitteen, joka sisältyy palveluun. Huoneistossa voi olla myös useampia 

tietokoneita. Jokainen palveluun kytketty tietokone vaatii toimiakseen erillisen 

Ethernet-verkkokortin. (Tampereen Puhelin Oy 2006a.) 
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6.2 Laitetilojen vaatimukset 

 

Jotta kiinteistöliittymä voidaan toimittaa, on taloyhtiön jakamotiloille tiettyjä 

vaatimuksia. Kiinteistön pitää luonnollisesti sijaita TP:n ADSL saatavuusalueella, 

jotta yhteys runkoverkon ja talojakamon väliin saadaan toimitettua. Varmuus sille, 

että taloyhtiössä on tarkoitukseen soveltuvat jakamotilat, selvitetään erillisellä 

kartoituskäynnillä. Kartoituskäynnillä tarkastetaan myös esim. jakamokortin 

saatavuus. Mikäli jakamokorttia ei ole, pitää asiakkaiden olla paikalla kytkennän 

aikana. Toinen vaihtoehto on pyytää asukkaan suostumus asunnossa käymiseen 

isännöitsijän kanssa. 

 

Mahdollisia esteitä kiinteistöliittymän asennukselle ovat muun muassa 

sähköpisteiden puute ja tilojen fyysinen ahtaus. Laiteteline pitää kiinnittää 

tukevasti seinälle. Vanhemmissa kohteissa jakamotila voi olla myös sijoitettuna 

siten, että lämpötilan ja kosteuden vaihtelut ovat liian suuria aktiivilaitteille.  

 

Jakamotila on taloyhtiön omaisuutta, joten lupa laitteiden asennukselle ja 

taloyhtiön sähkön käytölle pitää aina pyytää isännöitsijältä. Isännöitsijä saa 

halutessaan laskuttaa sähkön käytöstä kiinteän korvauksen vuosittain. Näistä 

asioista sovitaan monesti siten, että isännöitsijän kanssa tehdään kerralla sopimus 

kaikista tämän taloyhtiöistä. 

 

 

6.3 Konfigurointi 

 

6.3.1 Reititin + Zyxel IES-1000 

 

Runkoliitynnällä on yksi kiinteä julkinen IP-osoite, joka konfiguroidaan jakamoon 

tulevan modeemin WAN-porttiin. Tämän osoitteen kautta voidaan hallita koko 

kiinteistöliittymä yksikköä. Jos modeemina käytetään Zyxel 660 modeemia, sitä 

voidaan hallita selaimella. Jos käytössä on Cisco 800 –sarjan reititin, sitä voidaan 

hallita telnet-istunnolla. 



 31

 

Laitteisiin määritellään pääsylistojen avulla oikeudet tietyille IP-osoitteille, joiden 

kautta hallinta tapahtuu. Laitteet on myös suojattu salasanalla. Modeemiin 

tehdään myös määritykset tiettyjen porttien edelleenohjaamisesta. Jos modeemin 

IP-osoitteeseen otetaan yhteys selaimella käyttäen porttia 81, reititin ohjaa 

liikenteen suoraan ensimmäiselle DSLAM-moduulille, portti 82 on ohjattu toiselle 

moduulille jne. Näin yhden osoitteen kautta saadaan helposti hallittua kaikkia 

kiinteistöliittymän osia. 

 

Modeemi toimii DHCP-serverinä (Dynamic Host Configuration Protocol ) 

loppuasiakkaiden suuntaan. Yleisesti on sovittu, että käytetään verkkoa 

10.10.10.0.  Verkon kuusi ensimmäistä osoitetta on varattu kiinteistöliittymän 

laitteille, eli niitä ei sisällytetä DHCP-pooliin (DHCP:n jaettavaksi varattu 

osoiteavaruus). 10.10.10.1 on modeemin ethernet-portin osoite, ja 10.10.10.2-6 

ovat DSLAM-yksiköiden osoitteita. 

 

 

6.3.2 Esimerkki konfiguraatio Ciscon reitittimelle 

 

Alla on esimerkkikohtia konfiguraatiosta, jota käytetään Cisco 837 modeemeissa 

kiinteistöliittymissä, jotka on toteutettu PL1-runkoratkaisulla. Samat 

toiminnallisuudet konfiguroidaan myös Zyxel 660H -61 modeemin sitä 

käytettäessä. 

 

Ensin reitittimelle kerrotaan DHCP:llä jaettava osoitteet:  

ip subnet-zero 

no ip domain lookup 

ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 

ip dhcp excluded-address 10.10.10.2 

ip dhcp excluded-address 10.10.10.3 

ip dhcp excluded-address 10.10.10.4 

! 

ip dhcp pool CLIENT 
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   import all 

   network 10.10.10.0 255.255.255.0 

   default-router 10.10.10.1 

 

Reitittimelle kerrotaan nimipalvelimen tiedot: 

   dns-server 212.86.0.5 212.86.0.6 

   lease 0 2 

 

Tämän jälkeen määritellään reitittimen porttien osoitteet. 10.10.10.0 verkon 

ensimmäinen osoite laitetaan reitittimen ethernet-puolelle:  

interface Ethernet0 

 description perus acl 

 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 

 ip access-group 100 out 

 ip nat inside 

 no shut  

 hold-queue 100 out 

 

Julkinen IP-osoite määritetään WAN-puolelle: 

interface ATM0.1 point-to-point 

 description “liittymän osoite” 

 ip address 213.186.231.27 255.255.255.0 

 

Etähallintaa varten reitittimelle kerrotaan porttiohjaukset: 

ip nat translation timeout 600 

ip nat translation tcp-timeout 600 

ip nat inside source list 1 interface ATM0.1 overload 

ip nat inside source static tcp 10.10.10.2 80 213.186.231.27 80 extendable 

ip nat inside source static tcp 10.10.10.3 80 213.186.231.27 81 extendable 

ip nat inside source static tcp 10.10.10.4 80 213.186.231.27 82 extendable 

ip nat inside source static tcp 10.10.10.5 80 213.186.231.27 83 extendable 

 

Pääsylistoilla määritetään tietyille IP-osoiteteille pääsy reitittimeen ja se ”läpi”. 
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Oikeudet annetaan esim. TP:n toimistoverkon julkiselle osoitteelle, jonka takaa 

huoltotyöt tehdään: 

access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 

access-list 23 permit 83.102.10.34 log 

access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 

access-list 23 permit 83.102.10.34 0.0.0.7 log 

access-list 100 deny   ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any 

access-list 100 permit tcp any any gt 1023 established 

access-list 100 permit udp any any gt 1023 

access-list 100 permit tcp any eq ftp-data any gt 1023 

access-list 100 permit tcp any any eq ident 

access-list 100 permit esp any any 

access-list 100 permit ahp any any 

access-list 100 permit udp any any eq isakmp 

access-list 100 permit icmp any any 

access-list 100 permit ip any any 

access-list 100 permit tcp host 83.102.10.34 host 10.10.10.2 eq www 

 

 

6.3.3 IES-1000 DSLAM konfigurointi 

 

DSLAM-yksikön tehtävänä on muuttaa reitittimeltä tuleva Ethrenet-signaali tietyn 

nopeuksisiksi ADSL-liittymiksi. Ensimmäisen moduulin Ethernet-portille 

annetaan osoitteeksi 10.10.10.2. Moduulia voidaan hallita selaimen kautta tästä 

osoitteesta. 

 

Yksittäisen liittymän nopeus määritellään valitsemalla portille haluttu profiili, 

kuten kuviossa 6. Profiilit voidaan luoda yksitellen, tai moduuliin voidaan ladata 

peruskonfiguraatio joka sisältää valmiiksi kaikki tuotteistetut profiilit. DSL-portit 

nimetään asunnon mukaan, jolloin ylläpidollisia töitä tehdessä nähdään heti, 

mihin porttiin mikäkin asunto on kytketty. 
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KUVIO 6. Porteille valitaan haluttu profiili ja annetaan nimi. 

 

 

6.3.4 EDA toteutus 

 

EDA toteutuksessa konfigurointi tapahtuu PEM:in kautta, eli samoilla työkaluilla 

kuin yksittäisen ADSL-asiakkaan kohdalla. PEM:iin on ohjelmoitu valmiiksi 

jokaista liittymänopeutta varten oma profiili. 

 

Erona tavalliseen kuluttaja-ADSL konfiguraatioon on asiakkaalta ulospäin lähtevä 

nopeus, joka on runkoliitynnän kapasiteetin takia rajattu 256kbps nopeuteen (vrt. 

512kbps). Lisäksi EDA kiinteistöliittymässä nopeuden rajoittaminen tapahtuu 

Ethernet tasolla, eikä DSL-portissa kuten tavallisesti. Tällä saadaan aikaiseksi se 

hyöty, että asiakkaan linjan nopeutta muutettaessa yhteys ei katkea. 

 

 

 

 



 35

6.4 Fyysinen asennus 

 

 
KUVIO 7. EDN312 kaapelointi (Ericsson 2005.) 

 

 

Ericssonin EDN312 DSLAM-kortti kytketään reitittimeen suoraankytketyllä Cat 5 

LAN kaapelilla. Kuviossa 7 on näkyvissä EDN312-kortin takaosa, jossa Ethernet- 

ja parikaapeliliittimet sijaitsevat. 

 

Virransyöttö tapahtuu RJ 45 liittimen ylimääräisillä langoilla joita pitkin kortille 

annetaan 48 Voltin käyttöjännite. Koska jakamossa olevan ADSL-modeemin 

kytkin ei syötä jännitettä, tarvitaan erillinen Power Over Ethernet (PoE) laite 

DSLAM:in virransyöttöön. Kytkimen ja DSLAM:in välinen etäisyys saa olla 

korkeintaan 100m. Tämä mahdollistaa myös sen, että signaali voidaan viedä 

yhdestä jakamosta Ethernetillä esimerkiksi saman taloyhtiön toisen rapun 

jakamoon ja purkaa signaali vasta siellä DSLAM:lla . Kun siirto tehdään Ethernet-

kaapelilla, vähenee ylikuuluminen huomattavasti verrattuna siihen, että kaikki 
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kaksitoista ADSL-linjaa olisivat kytketty saman syöttökaapelin peräkkäisille 

pareille. 

 

Ennen kuin IPDSLAM on toiminnallinen se pitää rekisteröidä PEM:iin eli asentaa 

PEM:iin. Tätä varten asentajan pitää katsoa DSLAM:in  

MAC-osoite ja HW tyyppi ja ilmoittaa tiedot PEM operoijalle, joka rekisteröi 

DSLAM-moduulin PEM-järjestelmään. Rekisteröinti voidaan tehdä mistäpäin 

verkkoa tahansa. Tämä antaa mahdollisuuden konfiguroida DSLAM 

käyttökuntoon jo ennen asennusta esimerkiksi asentajan toimistolla sijaitsevan 

testiliittymän kautta. 

 

 

6.5 Esimerkki kohde 1 - <12 asuntoa 

 

Alle kahdentoista asunnon taloyhtiötä voidaan pitää eräänlaisena perustapauksen 

kiinteistöliittymiä ajatellessa. Keskimääräinen asiakasmäärä yhdessä 

kiinteistöliittymässä on alle kymmenen. Oman verkon alueella nämä kohteet 

toteutetaan lähes poikkeuksetta EDA-konseptin mukaisella ratkaisulla, ja 

vuokrattavan DSL-verkon alueella käytetään PL1-runkoratkaisun mukaista 

toteutusta. 

 

 

6.6 Esimerkki kohde 2, Ritakatu, 550 asuntoa  

 

Ritakadulle tehty toteutus edustaa kiinteistöliittymää järeämmästä päästä. Alueella 

on kuusi kerrostaloa, joiden puhelinkaapelointi on toteutettuna tähtimuodossa 

yhdestä isosta jakamosta. Tähden mallinen kytkentä mahdollistaa laajakaistan 

tarjoamisen kaikkiin alueen asuntoihin kiinteistöliittymän kaltaisella ratkaisulla. 

Tällaiselle käyttäjämäärälle ainoa vaihtoehto runkoliitännälle on valokuitu. 
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KUVIO 8. Täyteen kalustettu EDN312 räkki ja ECN320. (Ericsson 2005.) 

 

 

Jakamotilaan asennettiin kaksi kappaletta kuvion 8 mukaisia täyteen kalustettuja 

Ericssonin DSLAM-kehikkoa, eli yhteensä ADSL portteja on kaikkiaan 576 

kappaletta. Tilan puutteen vuoksi DSLAM-kehikkoa ei saatu mahtumaan 

ahtaaseen jakamotilaan, vaan se asennettiin viereiseen varastotilaan, ja 

varastotilasta vedettiin kolme kaksisataa parista kaapelia talojakamoon 

kytkentärimalle. Tästä kytkentärimalta linjat kytkettiin asuntoihin lähteville 

linjarimoille. 

 

Konfigurointina ratkaisu on periaatteeltaan sama, kuin jos kohde olisi osa 

runkoverkkoa. Runkoliityntäratkaisussa erona on, että kohde ei ole varmistetussa 

runkoverkon kuiturenkaassa, vaan se on liitetty renkaaseen tähtimäisellä 

kytkennällä. Liityntäyhteys on nopeudeltaan 1Gbit/s. 
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Koska kaikki asiakaslinjat ovat profiililtaan samanlaisia, ne pystyttiin 

konfiguroimaan joukkona. Tässä tilanteessa PEM-järjestelmän Service 

Configuration Manager (SCM) osoitti hyödyllisyytensä. Kaikki DSL-portit luotiin 

kerralla niin kutsutun bulk – konfiguroinnin avulla. Jos portit oltaisiin 

konfiguroitu yksi kerrallaan, olisi työaikaa kulunut useampi päivä. 
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7 VERKONHALLINTA 

 

7.1 PEM 

 

7.1.1 Yleistä PEM:stä 

 

Public Ethernet Manager (PEM) kuuluu Ericssonin Public Ethernet Access (PEA) 

tuoteperheeseen. Koko Tampereen Puhelin Oy:n IP-verkkoa hallitaan ja valvotaan 

PEM-järjestelmällä. PEM sisältää graafisen käyttöliittymän, jonka avulla 

hallinnassa ovat EDN312 DSLAM ja ECN320:tä Ethernet Controller Node. 

Yhteen ”nodeen”, eli verkon solmukohtaan, voidaan kytkeä 192 IP DSLAM 

yksikköä. Tällaisella ratkaisulla verkon arkkitehtuurista tulee yksinkertainen, ja se 

selkeyttää verkon hallintaa. 

 

Local Craft Tool (LCT) on ominaisuus, joka mahdollistaa IP DSLAM ”on-site” – 

asennuksen, eli DSLAM voidaan asentaa suoraan paikan päällä ja kytketyt linjat 

voidaan testata paikallisesti ilman erillistä konfigurointia.  

 

ISO:n (The International Organization for Standardization) teettämässä 

tutkimuksessa on määritelty viisi verkonhallinnan kannalta tärkeää elementtiä. 

PEM järjestelmä tukee näistä neljää: 

− vian hallinta: laitteiden valvonta, vikahälytykset 

− konfiguraatioiden hallinta: laitehallinta, konfiguraatioiden tallennus 

− suorituskyvyn hallinta: Datan kerääminen verkon komponenteilta ja datan 

analysointi 

− tietoturvan hallinta: oikeuksien määrittäminen verkon eri osille. 

 

PEM järjestelmällä hallinta voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla.  

Northbound Interface:n kautta saadaan aikaiseksi elementtien hallinta käyttäen 

CORBA liityntää. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää silloin, kun PEM otetaan 

käyttöön jo olemassa olevan verkon hallintatyökaluksi. Tämän tyylinen 

käyttöönotto voidaan suorittaa niin sanotusti pehmeästi. 
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Toinen vaihtoehto on käyttää PEM:in graafista käyttöliittymää, jolloin koko 

verkonhallinta on toteutettu PEM:in kautta. Graafinen käyttöliittymä on 

suunniteltu siten, että operaattori pystyy käyttämään sitä kattavasti 

verkonhallinnassaan. Sen avulla voidaan seurata verkon kokonaistilannetta, 

verkkotopologiaa ja verkon hälytystiloja. 

 

 PEM -järjestelmän rakenne tukee niin kutsuttua multipoint –käyttöä, eli 

järjestelmää voidaan käyttää useasta paikasta yhtä aikaa. PEM on kehitetty 

avoimeksi skaalautuvaksi järjestelmäksi, jota on tarvittaessa helppo laajentaa. 

Yksi PEM järjestelmä voi sijaita yhdellä serverillä tai olla jaettuna useammalle 

serverille DCE:n (Distributed Computing Environment) avulla. Näin verkon 

laajentaminen helpottuu ja esimerkiksi useamman verkon valvonta keskitetystä 

pisteestä mahdollistuu. Yksi tärkeimmistä PEM:in tukemista ominaisuuksista 

Hewlett Packard OpenView – alusta, joka mahdollistaa laajan käytön erilaisilla 

alustoilla, kuten Windows 2003 ja XP.  

 

 

7.1.2 Network Configuration Manager 

 

Network Configuration Manager:lla (NCM) hoidetaan kaikki verkon 

konfigurointiin ja ohjelmistopäivityksiin liittyvät toiminteet. NCM sisältää 

työkalut, joilla määritellään verkon komponenttien parametrit, kuten porttien 

konfigurointi, reitittimien asetukset ja runkoverkkokytkimien asetukset. 

PEM löytää automaattisesti verkkoon kytkettävät uudet aktiivilaitteet, kunhan 

niiden IP-osoite on samassa avaruudessa muun verkon kanssa. Uusi laite päivittyy 

automaattisesti verkkotopologian kuvaan. 

 

Ohjelmistopäivityksiä tehtäessä ohjelmistopaketit asennetaan PEM-järjestelmään, 

ja niihin sisällytetään tieto päivityksen tukemista laiteversioista. Tämä antaa 

PEM:lle mahdollisuuden rajata sopivat ohjelmistopäivitykset jokaista verkon 

laitetta varten. PEM asentaa valitut päivitykset automaattisesti ja hallitusti. 

Hallittu asennus tarkoittaa sitä, että päivityksiä ei pakoteta verkon yli laitteille, 
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vaan PEM kuormittaa verkkoa dynaamisesti. Näin verkon käyttäjien, eli 

asiakkaiden datan kulkeminen esty. Täten vältytään myös verkon 

ylikuormitukselta päivitysten aikana ja säilytetään palveluntaso korkeana. 

 

 

7.1.3 Service Configuration Manager 

 

Service Configuration Manager (SCM) on työkalu, jolla määritellään 

loppukäyttäjälle tarjotut palvelut. SCM:n avulla verkko-operaattori luo 

palveluoperaattorille tämän haluamat ominaisuudet sisältävän liittymän eli 

muodostaa liittymäprofiilin. Profiilien avulla asiakaslinjojen provisiointi 

nopeutuu. Loppukäyttäjälle valitaan vain tietty profiili palveluoperaattorin ja 

loppukäyttäjän sopimuksen mukaisesti, jonka jälkeen PEM konfiguroi 

automaattisesti kaikki profiilin parametrit asiakkaalle varattuun porttiin. 

 

Loppukäyttäjän tiedot määritellään siihen tiettyyn DSLAM:in porttiin, johon tämä 

on fyysisesti kytketty. Määriteltäviä tietoja ovat muun muassa nimi, osoite ja 

yhteystiedot. Toinen vaihtoehto on määritellä portille tunnistenumero ja rakentaa 

linkki esimerkiksi asiakasrekisterin ja PEM:in välille, jolloin tunnistenumerolla 

voidaan viitata asiakkaan tietoihin asiakasrekisterissä. 

 

Loppukäyttäjän profiili on siis enemmänkin palvelupaketti kuin henkilökohtainen 

palvelutaso. Profiilit ovat ennalta määrättyjä paketteja, jotka sisältävät muun 

muassa seuraavia parametreja: Nopeus, PVC kanavat, Access-listat ja 

reititystiedot. SMC mahdollistaa myös niin kutsutun bulk–konfigurointiin. Tämän 

avulla on mahdollisuus provisioida ”könttänä” useampi linja kerralla olemassa 

olevan asiakasrekisterin perusteella. Tämä on erittäin hyödyllinen ominaisuus 

esim. suurten kiinteistöliittymien kohdalla. 

 

SMC:ta voidaan käyttää myös vikatapausten selvittämiseen. Customer Care View 

(CCV) mahdollistaa loppukäyttäjän linjan yleistilan perustarkkailun. CCV:stä 

voidaan nopeasti ajaa linjan ”end-to-end” -testi, jolloin nähdään heti onko 

asiakkaan päätelaite tahdistunut linjalle.  Näkymässä voidaan tarkkailla myös 
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linjan arvoja, ja siitä nähdään muun muassa nopeus, joka linjalla voidaan 

maksimissaan saavuttaa. Näkymässä on myös tieto viimeisimmästä linjatilan 

muutoksesta, mistä on hyötyä vikatilanteissa. 

 

Koko PEM -järjestelmän konfiguraatiot ja niihin tehdyt muutokset tallentuvat 

palvelimen kovalevylle. Konfiguraatiosta otetaan varmuuskopio, tai koko palvelin 

voidaan peilata varapalvelimelle, jolloin laitteiden rikkoutumistapauksissa 

järjestelmä voidaan palauttaa entiselleen. 

 

 

7.1.4 PEM asiakasvikatilanteissa 

 

PEM asiakasvianhallinta perustuu solmuilta tuleviin hälytyksiin ja järjestelmän 

kykyyn jäljittää verkossa hälyttävä elementti. PEM käsittelee kaikki verkolta 

tulevat hälytykset ja ne myös tallentuvat hälytyslokiin. Hälytykset voidaan jakaa 

haluttuihin kategorioihin, jolloin eritasoisille hälytyksille voidaan suorittaa 

erilaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi vianhallintanäkymässä viat voidataan listata 

siten, että vakavimmat viat ovat listan kärjessä tai ne erotellaan listalla 

värikoodein. 

 

Vastaanotetut hälytykset saadaan näkymään myös verkkotopologiakuvassa. 

Hälytyksen vakavuuden mukaan hälytyksen antava laite tai verkon osa saadaan 

esim. muuttumaan punaiseksi, jolloin viallinen laite erottuu jo yleisnäkymässä 

selvästi. Kaiken kaikkiaan hälytykset ja niistä johtuvat toimet voidaan määritellä 

hyvinkin vapaasti.  

 

Kaikki verkon hälytykset on myös mahdollista listata vikaselaimeen. Selaimessa 

tietoja voi tarkastella haluamallaan tavalla, ja tietoja voi lajitella esimerkiksi vian 

lähteen, hälytyksen vakavuustason tai vaikka häiriön kuvauksen perusteella. 
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7.1.5 PEM arkkitehtuuri 

 

Client/Server toteutustapa ja PEM-järjestelmän arkkitehtuuri tukevat hajautettua 

hallintaympäristöä. Tämä mahdollistaa client -ohjelmien ja serveriohjelmien 

hajauttamisen eri laitteille ympäri verkkoa. Client-ohjelmilla kirjaudutaan 

serverille joko paikallisesti tai etänä ottamalla yhteyden erilaisten verkkojen, 

kuten LAN:n (Local Area Network) tai modeemiyhteyden (dial-up) yli. 

Hallintatyökalut toimivat normaalilla Windows-alustalla. Esimerkiksi Tampereen 

Puhelin Oy:n käytössä tämä ominaisuus on erittäin tärkeä, koska verkkoa 

operoidaan Porista, Ruovedeltä, Ikaalisista ja Tampereelta. 

 

PEM on skaalautuva järjestelmä, jolla voidaan toteuttaa yhden serverin verkko, tai 

jaettu ratkaisu, jolloin tarvitaan yksi hallintapalvelin (Management Server) 

ohjaamaan muita palvelimia (Domain Server). Yhden palvelimen ratkaisu on 

toimiva pienille verkoille, ja verkon laajentuessa palvelimia voidaan lisätä ja 

verkonhallinnan eri tehtäviä voidaan jakaa näiden kesken.  

 

Jaetussa ratkaisussa Domain-palvelimet huolehtivat fyysisen tason hälytyksistä, 

uusien laitteiden ja verkkotopologian havaitsemisesta, verkon suorituskyvyn 

mittaamisesta sekä ohjelmistopäivityksistä. Tällainen ratkaisu ohjaa suuren osan 

verkon ylläpitokuormasta kulkevaksi Domain-palvelinten kautta, joten 

hallintapalvelimien tarvitsema kaistantarve pienenee. Tämä taas mahdollistaa 

sujuvan etähallinnan esim. ADSL-yhteyden välityksellä. 

 

 

7.2 Kiinteistöliittymän hallinta Internetin yli 

 

PL1 runkoliitynnällä toteutettua kiinteistöliittymäyksikköä voidaan hallita 

selaimella Internetin yli. Ratkaisua käytetään niissä tapauksissa joita ei ole ollut 

mahdollista kytkeä PEM-valvontaan. Edellytyksenä tälle hallinnalle on, että 

talojakamossa olevan reitittimen palomuurin on tehty määritykset, jotka antavat 

tietyille IP-osoitteille luvan päästä ”läpi” palomuurin tietyistä porteista. 
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Selainhallintaa varten käytettäviä portteja on portit 80-84. Portti 80 on määritelty 

modeemille, ja portit 81–84 ovat määritelty ohjautuviksi DSLAM-moduuleille.  

 

 

 
KUVIO 9. Etäyhteys DSLAM-moduuliin 

 

 

Kuviosta 9 nähdään, että yhteys on otettu osoitteeseen http://83.102.103.12:81/. 

joka on siis jakamossa olevan modeemin IP-osoite. Yhteys on otettu porttiin 81, 

joka on modeemin konfiguraatiossa ohjattu modeemin LAN-puolelle osoitteeseen 

10.10.10.2, joka on ensimmäisen DSLAM-moduulin IP-osoite. 

 

DSLAM-yksikköä ja jakamossa olevaa modeemia voidaan siis hallita täydellisesti 

internetin yli. Tällöin esimerkiksi asiakkaan tilaama nopeudennosto voidaan tehdä 

etänä, eikä paikalla tarvitse käydä. Lisäksi etäyhteyden mahdollisuus helpottaa 

vikatapauksissa vian rajaamista ja tutkintaa. 
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8 VIKATILANTEET 

 

8.1 Vikaprosessi 

 

”Teleyritys huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla verkkonsa toiminnasta siten, 

että sovittu palvelu on asiakkaan käytettävissä. Asiakkaan tilaamat sekä 

lähtökohtaisesti muutkin korjaus- ja huoltotyöt tehdään arkipäivisin (ei 

lauantaisin) kello 8 – 16. Asiakas hyväksyy, että palvelussa voi tällöin ilmetä 

lyhytaikaisia katkoksia ja häiriöitä, joita ei pidetä virheenä tai viivästyksenä. 

Asiakkaan tulee tarpeellisiksi katsomillaan keinoilla varautua edellä mainittuihin 

tilanteisiin.      Teleyritys vastaa verkostaan ja liittymästä. Asiakkaalla ei ole 

oikeutta ilman Teleyrityksen suostumusta muuttaa, korjata tai huoltaa liittymää. 

Asiakas vastaa sisäjohtoverkosta ja telepäätelaitteista ja muista laitteistaan, sillä 

ne eivät kuulu liittymään, ellei erikseen ole toisin sovittu.  Palvelu pidetään 

muutoin asiakkaan käytettävissä sopimuksen mukaisesti, tai jos muuta ei ole 

sovittu,  Teleyrityksen parhaaksi katsomalla tavalla.” 

(Tampereen Puhelin Oy 2006b.) 

 

 

 



 46

 
KUVIO 10. Vikaprosessin prosessikuva 

 

  

Virka-aikana vikapuhelut ohjautuvat Satakunnan Puhelin Oy:n valvomoon, jossa 

tarkistetaan seuraavat asiat: 

– viankuvaus 

– kulkeeko ping 

– palaako DSL valo 

– toimiiko lankapuhelin jos sellainen on 

Lisäksi SatP:n valvomo katsoo tiketille asiakkaan ATM-kanavan tai pottitiedon. 

 

Jos vikailmoitus tehdään virka-ajan ulkopuolella, puhelu ohjautuu Ouluun 

Finnetin Pääkäyttökeskukseen (PKK). Tällöin tiketille ei kirjata edellä olevia 

tietoja, vaan ne täytyy kysyä asiakkaalta erillisellä soitolla. Vikatiketti lähetetään 

Finnetin FinHD järjestelmällä PHPOY:lle, jossa toimii TP:n toimituskoordinointi, 

eli asiakkaan liittymän toimittamisen ja viankorjaamisen koordinoinnista vastaava 

osasto. Kuviossa 10 koko vikaprosessin toiminnot on hahmotettu prosessikaavion 

muotoon. 
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8.2 Viankorjaus 

 

Viankorjaus aloitetaan aina rajaamalla vika mahdollisimman tarkasti joko 

runkoverkkoon, talojakamon laitteisiin tai asiakkaan laitteisiin. Rajaaminen 

aloitetaan tutkimalla asiakkaan linjaa joko PEM-järjestelmällä EDA-

kiinteistöliittymissä tai ottamalla etäyhteys talojakamon laitteisiin selaimella. 

DSLAM:lta nähdään, onko asiakkaan modeemi tahdistuneena linjalle. Jos 

etäyhteyttä ei saada, tarkoittaa se sitä, että kiinteistöliittymän runkolinja on vialla 

tai että koko kiinteistöliittymäyksikkö on alhaalla. 

 

Mikäli todetaan, että asiakkaan ADSL modeemi on linjalla, voidaan olettaa että 

ongelmat johtuvat joko asiakkaan modeemista tai tietokoneesta. Asiakkaalle 

soitetaan ja aletaan selvittää vian aiheuttajaa tarkemmin. Ensimmäinen 

toimenpide on poikkeuksetta ADSL-modeemin resetointi. Suuri osa vioista 

saadaan korjattua tällä pienellä toimenpiteellä. Asiakkaalta myös varmistetaan, 

ettei hän ole tehnyt muutoksia koneelleen/johdoille niihin aikoihin, kun vika on 

ilmennyt. Mikäli resetointi ei auta, tutkitaan asiakkaan tietokoneen asetukset. 

 

Nykyään lähes jokaisessa PC:ssä on jonkunlainen ohjelmistopohjainen palomuuri. 

Palomuurin asetuksista tarkastetaan, että se sallii Internet-selaimen ja 

sähköpostiohjelman liikennöinnin verkkoon. Myös asiakkaan verkkokortin 

asetukset tarkistetaan. Mikäli näillä toimenpiteillä yhteyttä ei saada kuntoon, on 

asentajan yleensä mentävä asiakkaalle. 

 

Asentaja käy testaamassa yhteyden toimivuuden joko asiakkaan luota, tai 

talojakamosta. Näin saadaan varmistettua, ettei vika varmasti jää talojakamon 

laitteisiin. Asiakkaan luona tarkistetaan vielä modeemin toimivuus asentajan 

koneen kanssa ja johtojen kytkentöjen oikeellisuus. Jos vika jää asiakkaan 

koneeseen, eikä asentajakaan sitä yksinkertaisilla toimenpiteillä kuntoon kone 

voidaan asiakkaan niin halutessaan viedä huoltoon tai asiakas voi itse hoitaa 

koneensa kuntoon. 
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Jos vian todetaan jäävän runkoverkkoon, runkoliityntään tai talojakamon 

laitteisiin vian paikka kartoitetaan mahdollisimman tarkasti pingaamalla laitteita 

ja tutkimalla mihin datan kulkeminen pysähtyy. Jos runkoliityntä on toisen 

operaattorin alueella, eli operaattori DSL, käytetään ATM pingiä. Pingaus 

suoritetaan ATM nielusta sekä loppuasiakkaalle päin, että omaa runkoverkkoa 

kohti, jolloin saadaan varmistettua koko linjan toimivuus Internetin reunasta 

talojakamoon asti. ATM pingauksen voi tehdä joko ”end-pinginä”, jolloin ketjun 

viimeinen laite vastaa, tai ”segmentti-pinginä”, jolloin ketjun seuraava laite 

vastaa. Jos liittymä taas on omalla alueella, PEM-järjestelmästä nähdään 

runkoliityntälinjan sekä terminoinnin tila. Yleensä DSLAM:in portti myös 

resetoidaan. Tällä varmistetaan, ettei linja ole vain jumissa. 

 

Nyt ollaan siinä vaiheessa, että vika on saatu rajattua joko toiselta operaattorilta 

vuokrattuun yhteyteen, talojakamon laitteisiin tai omaan verkkoon. Jos omaan 

verkkoon ei ole tehty muutoksia, jotka olisivat voineet aiheuttaa vian, käydään 

tarkistamassa, että talojakamossa on kaikki kunnossa. Laitteiden resetointi on 

jälleen ensimmäinen toimenpide. Mikäli resetointi ei auta, vikaa aletaan selvittää 

runkoverkosta asiakkaalle päin. Ensimmäisenä mitataan että runkoliityntälinjan 

signaali tulee varmasti jakamoon asti. Tämä voidaan todeta joko ADSL mittarilla, 

tai ADSL modeemilla. Seuraavaksi testataan runkoliityntäyhteyden modeemin 

toiminta kytkemällä tietokone modeemiin. Jos tähän asti kaikki on kunnossa, vika 

on rajattu talojakamon DSLAM:iin. DSLAM:sta testataan asiakkaan ADSL portti, 

ja jos portti on rikki asentaja konfiguroi asiakkaan tiedot uuteen porttiin, ja kytkee 

huoneistoon menevän nousukaapelin tähän. Mikäli koko DSLAM-kortti on 

rikkoontunut, se vaihdetaan. 
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9 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSET 

 

9.1 HomePNA 

 

HomePNA tekniikasta on luovuttu tuotantokäytössä. Sillä rakennettiin vuosien 

2003 ja 2004 aikana muutamia kymmeniä kiinteistöliittymiä, mutta jatkuvat 

ongelmat antoivat aihetta uusien ratkaisumallien etsimiseen. HomePNA:n suurin 

ongelma olivat satunnaiset jumiintumiset, joissa tekniikka näytti olevan kaikin 

puolin kunnossa, mutta data ei yksinkertaisesti liikkunut asiakkaalta mihinkään. 

Etänä tehty resetointikaan ei auttanut näihin vikoihin, vaan jakamossa oli pakko 

käydä irrottamassa PNA-yksikkö verkkovirrasta. Tämän jälkeen laite toimi taas 

kunnolla. Lisäksi 1Mbps maksiminopeus alkaa käydä nykypäivän uusille 

sovelluksille, kuten IPTV:lle auttamatta liian pieneksi. 

 

 

9.2 PL1 runkoratkaisu + Zyxel IES-1000 

 

Runkoverkkotekniikasta riippumaton ratkaisu on käytettävissä niin oman verkon, 

kuin vuokrattavan operaattoriDSL verkon alueella. Laitteet ovat helppo 

konfiguroida ja asentaa, ja ne ovat toimineet luotettavasti. Satunnaisia ongelmia 

on aiheuttanut vikatilanne, jossa DSLAM-moduulin http-hallinta on kaatunut, eli 

laitteet ovat toimineet asiakkaan näkökulmasta ihan oikein, mutta etähallintaa ei 

olla voitu suorittaa selaimella. Jos runkoliitynnän modeemina on C837, sen kautta 

saadaan otettua telnet-yhteys DSLAM:iin ja resetoitua se, jolloin http-hallinta 

alkaa taas toimia. Jos runkoliitynnän modeemina on esim. Zyxel 660, aiheutuu 

ongelmasta käynti jakamotilassa resetoimassa laitteet, koska Zyxel ei tuo telnet-

ominaisuutta reitittimen LAN-puolelle. Toimintavarmuudeltaan ratkaisu on 

osoittautunut huomattavasti paremmaksi, kuin HomePNA. 

 

9.3 EDA konsepti 
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Hallinnallisesti ehdottomasti paras ratkaisu, koska laitteet saadaan kytkettyä 

PEM-järjestelmään, jolla hallitaan muutenkin koko TP:n runkoverkkoa. 

Modeemin konfigurointi on hieman monimutkaisempi kuin PL1 ratkaisussa, 

mutta koska konfiguraatio on samanlainen joka kerta, voidaan se ”pudottaa” 

modeemiin valmiista image-tiedostosta. Fyysinen tilantarve tälle ratkaisulle on 

pienempi kuin PL1 rakaisulle, ja suuret kiinteistöliittymäratkaisut on helpompi 

toteuttaa EDA-ratkaisulla. Suurimmat ongelmat EDA-ratkaisulla toteutetuissa 

kiinteistöliittymissä ilmenivät päivitettäessä PEM-ohjelmistoa. Ohjelmistopäivitys 

aiheutti jostain syystä hallintayhteyksien kaatumisen. Asiakkaalle tällainen vika ei 

näy, mutta PEM-järjestelmän hälytyslista täyttyy kiinteistöliittymien 

hallintayhteyksien katkeamisilmoituksista.  
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10 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työssä tarkasteltiin erilaisia tekniikoita ja ratkaisuvaihtoehtoja, joilla voidaan 

toteuttaa ja ylläpitää kiinteistöliittymälaajakaista Tampereen Puhelin Oy:n 

toimialueella.  

 

Tampereen Puhelin Oy:llä on alueella oma Ethernet-runkoverkko, joka kattaa 

suurimmat keskitinalueet. Oman verkon ulkopuolella yhteydet talojakamoihin 

toteutetaan HMV-operaattorilta vuokrattavalla reguloidulla Operaattori xDSL-

liitynnällä, joka toimitetaan HMV-operaattorin ja Tampereen Puhelin Oy:n 

väliseen ATM-nieluun. 

 

Nykyään käytössä on kaksi pääasiallista tapaa toteuttaa kiinteistöliittymä. PL1 

runkoratkaisussa runkoliitynnälle annetaan yksi kiinteä julkinen IP-osoite, jonka 

kautta liittymää pystytään hallitsemaan etänä. Tätä ratkaisua voidaan käyttää sekä 

oman runkoverkon, että operaattori xDSL-alueen ratkaisuissa. Runkoliityntä 

jaetaan asuntoihin käyttäen Zyxelin IES-1000 IP DSLAM laitetta, ja siinä 

tarpeellista määrää Zyxel AAM-1008-61 kahdeksan porttisia ADSL-kortteja. 

Runkoliitännässä voidaan käyttää periaatteessa mitä tahansa reitittävää ADSL-

modeemia, mutta Tällä hetkellä käytössä on Ciscon 837-reititin tai Zyxelin 660H -

61 reititin. Molemmat ovat neliporttisia ADSL-reitittimiä, joissa on 

palomuuriominaisuudet. Joitain ongelmia on esiintynyt, kun DSLAM-moduulin 

selainpohjainen hallinta on jostain syystä kaatunut. Laite toimii loppuasiakkaan 

näkökulmasta oikein, mutta siihen ei voida tehdä muutoksia. Ongelma poistuu 

laitteet resetoimalla. 

 

Oman verkon alueella on mahdollista, ja myös suositeltavaa käyttää Ericssoinn 

EDA-konseptin mukaista ratkaisua, jolloin kiinteistöliittymäyksikkö saadaan 

saman PEM-hallintaohjelmiston alaisuuteen, jota Tampereen Puhelin Oy:n IP-

verkossa käytetään muutenkin. Tämän ratkaisun käyttö helpottaa verkonhallintaa 

ja vikatilanteiden selvittelyä. Satunnaisia ongelmia ratkaisua käytettäessä on 

aiheuttanut hallintayhteyksien kaatuminen PEM-ohjelmistoa päivitettäessä, jolloin 

hallintayhteys laitteisiin on katkennut. Tämä ongelma ei näy loppuasiakkaan 
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suuntaan, mutta katkeaminen antaa hälytyksen PEM-järjestelmään. Vika 

korjaantuu laitteet resetoimalla. 

 

Alueella on myös tehty kiinteistöliittymiä käyttämällä HomePNA tekniikkaa, 

mutta ADSL-tekniikkaan verrattuna PNA on teknisiltä ominaisuuksiltaan, kuten 

nopeudeltaan heikompi. Lisäksi käytännössä saadut kokemukset ovat osoittaneet, 

että PNA-tekniikka on epäluotettavaa. Laitteiden jumiutumiset ovat aiheuttaneet 

paljon huoltotöitä ja viankorjausta. Jostain syystä esimerkiksi etänä tehty PNA-

laitteen resetointi ei ole poistanut vikaa, vaan on ollut välttämätöntä ajaa paikan 

päälle ja irrottaa laite hetkeksi verkkovirrasta. Tämän jälkeen laite on taas 

toiminut normaalisti.  Näistä ongelmista johtuen PNA-tekniikan käytöstä on 

luovuttu. Viimeinen PNA:lla tehty ratkaisu TP:n alueella on purettu syksyllä 

2005. 

 

Uusien sovellusten myötä kaistantarve kasvaa jatkuvasti. Tuloaan tekevät muun 

muassa netti- ja videopuhelut sekä IPTV, jotka vaativat suuria siirtonopeuksia. 

ADSL-tekniikan ongelmat tulevat esiin siinä vaiheessa, kun sovellukset tulevat 

kriittisiksi asiakkaalta ulospäin lähtevän kaistan kapasiteettiin. 

 

Laitevalmistajat julkaisevat pikkuhiljaa uusia ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 

kiinteistöliittymissä. Uusimmat SHDSL-modeemit tukevat jo yli 11 Mbps 

nopeuksia kahdella kupariparilla. VDSL tarjoaa huimia, jopa yli 50 Mbps 

nopeuksia, mutta vain lyhyillä kaapelimatkoilla. Olisiko esim. seuraava VDSL-

sukupolvi vastaus kasvaneeseen kaistantarpeeseen? 

 

Uusia tekniikoita kehitetään jatkuvasti, ja yksi paljon esillä ollut vaihtoehto on 

valokuitu. ”Kuitu joka kotiin” – projekteja on jo viety Suomessakin läpi pienillä 

asuntoalueilla. Kuitu on kuitenkin vielä kallis ratkaisu, eikä se tule vielä ihan 

lähiaikoina yleistymään ainakaan ilman ulkopuolisia tukijoita, kuten EU:ta. 

Myös vanhojen talojen huonot kaapelit vaikeuttavat osaltaan nopeiden yhteyksien 

rakentamista. Kaapelien uusiminen on puolestaan todella kallista. 

 

Uudet talot kaapeloidaan nykyään lähes poikkeuksetta Cat 5 tason LAN-

kaapeloinnilla. Tämä mahdollistaa nopeat yhteydet jakamoista asuntoihin, kun 
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signaali voidaan kuljettaa Ethernet-muotoisena. Kuidun ja LAN-kaapeloinnin 

myötä asuntokohtaisissa nopeuksissa voidaan jo puhua kymmenistä megabiteistä. 

Internet-liittymien tarve otetaan nykyään huomioon uusia taloja rakennettaessa, ja 

tämä onkin ehdoton edellytys tulevaisuuden tarpeita ajatellen.  
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