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Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen kehittämistyö, jossa tuotettiin yksinkertaistettu läpikäynti Valtion tieto -ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuottaman tietoliikennepalvelun käyttöönottoprojektille. Tavoitteena oli saada laaja projektikokonaisuus ja tämän
sisältämät työvaiheet helposti luettavaan ja ymmärrettävään muotoon, josta asiaan perehtymätönkin voisi saada käsityksen tällaisen projektin vaatimasta työmäärästä.
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostui projektinhallintaa, yleiskaapelointia ja tietoliikennettä käsittelevään kirjallisuuteen, joiden tarkoituksena oli luoda pohja toiminnalliselle
osuudelle. Näistä pyrittiin esittämään työssä vain ne tärkeäksi katsotut asiat, joista on eniten
hyötyä lukijalle ja jotka helpottavat seuraaviin osuuksiin siirtymistä.
Tietoliikenne on käsitteenä niin laaja, että työn sisältö rajattiin keskittymään lähiverkkoon
sekä tämän asentamiseen liittyviin työvaiheisiin ja rakenteelliseen perustaan. Viitekehyksessä
keskityttiin myös yleisesti projektin vaiheisiin ja sen hallintaan liittyviin tekijöihin. Teoreettisena viitekehyksenä toimi aiheesta painettu aineisto ja verkosta löytyvät sähköiset materiaalit.
Toiminnallisessa osuudessa käytiin läpi tietoliikennepalvelun käyttöönottoon liittyviä vaiheita
nojaten vahvasti tietoliikennekartoituksen tuottamaan informaatioon. Työstä rajattiin pois
sellaiset tekijät ja yksityiskohdat, jotka voisivat vaarantaa asiakkaan tietoturvaa. Toiminnallinen osuus pohjautui työssä opittuun tietoon, joka on yhdistetty kirjallisuuden tarjoamaan tiedon luotettavuuteen.
Opinnäytetyön tuloksena oli portaittain luotu etenemismalli, jolla projektin työvaiheet saadaan seuraamaan toisiaan niin, että lopputuloksena on yhtenäinen projektikokonaisuus.
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This thesis was a functional development work whose purpose was to produce a simplified
model for an implementation project of a telecommunication service produced by Government ICT Centre Valtori. The aim of this Bachelor’s thesis was to present the entirety of this
large-scale project and its working phases in a format that is understandable for a reader
who is unfamiliar with the amount of work required by this kind of project.
The theoretical framework consisted of literature which discussed project management, generic cabling and networking. The purpose of this framework was to build a base for the functional part of the thesis. The aim was to present only those factors that are considered important and which are the most useful to a reader and which simplify the steps to next parts
of this thesis.
Telecommunications and networking are broad research topics, wherefore this thesis was restricted to discuss only the installation and the work phases of local area network and its
structural foundations. The theoretical framework also concentrated on different phases of a
project and project management and it was based on printed material and electronic publications.
The stages of telecommunication service implementation process were discussed in the functional part of the thesis. This part was strongly based on the information gathered in telecommunications present condition surveys. Such factors that might endanger the customers’
information security was outlined from this work. The functional part was based on empirical
knowledge and it was combined to the reliability of printed publications.
The output of this thesis was a step-by-step process whose work stages were made to follow
each other in the way that results in integrated completeness for a project.
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1

Johdanto

Reitti-lähiverkko toimii osana Valtorin tuottamien perustietotekniikkapalvelujen kokonaisuutta ja tässä työssä pyritään luomaan verkkoon liittymisen kriittisimpiin työvaiheisiin yksinkertaistettu mallinnus toimipisteen tietoliikennepalvelu Lähireitin vaatimasta kokonaistyöstä.
Työssä käytetään esimerkkinä virasto x:n tietoliikenteen liittämistä osaksi valtion yhteisiin
tietoliikennepalveluihin. Vaikka työ keskittyy kyseiseen Reitti-lähiverkkotuotteeseen, tämä ei
lue pois mahdollisuutta käyttää työvaiheita ja hallintaa myös mihin tahansa muuhun tietoliikenneprojektiin.
Kehitystehtävän taustana toimii tarve tuoda esiin tärkeimmät työvaiheet siitä, mitä vaaditaan
tietoliikennepalvelun käyttöönottamiseksi valtionhallinnon virastoissa. Oman osaamisen ja oppimisen kannalta hyvin merkittävässä roolissa oleva opinnäytetyö auttaa sisäistämään eri työvaiheet ja näihin kuuluvat eri tekijät. Opinnäytetyössä mallinnetaan palvelun elinkaaren vaiheita projektin aloituksesta aina tuotantoon siirtoon ja jatkuvaan palveluun sisältyviin tehtäviin.
Työssä ei tulla mainitsemaan olemassa olevaa asiakasvirastoa tai oikeaa tietoliikennearkkitehtuuria tietoturvasyistä. Esimerkiksi luodut kuviot ovat vain suuntaa antavia ja toimivat havainnollistamassa käsittelemiäni asioista koko lailla läpi opinnäytetyön. Työssä ei käsitellä salassa
pidettäviä, Valtorin ja sidosryhmien välisiä asioita, joita ei ole julkisesti löydettävissä Internetistä tai painetuista aineistoista.
2

Työn lähtökohdat

Tietoliikennepalveluilla tarkoitetaan niitä IT-infrastruktuurin palveluita, joilla tietoa siirretään sähköisesti verkon välityksellä. Tietoliikennepalveluita tarvitaan nykyään kaikkialla, suurista yrityksistä pieniin kivijalkaliikkeisiin ja tietoliikenne toimii kriittisenä osana yritysten liiketoimintaa. Tietoliikennepalveluihin lukeutuvat erilaiset verkot, kuten LAN, WLAN, WAN,
MAN, Internet ja VPN. (Lowe, 2016. 25-28.)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori solmi marraskuussa 2016 nykyisen Telian, silloisen Soneran, kanssa valtionhallinnon organisaatioiden toimipistekohtaisten liittymien toimittamisesta VY-verkkoon, eli valtion yhteisiin tietoliikennepalveluihin. Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitti uudistaa valtiohallinnon liityntä- ja lähiverkkoarkkitehtuurin vastaamaan
tavoitteita, joissa valtionhallinnon henkilöstö voisi työskennellä vaivattomasti missä tahansa
valtionhallinnon toimipisteessä sekä kiinteällä verkolla että langattomalla. (Valtori 2017a.)
”Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa toimialariippumattomat ICT-palvelut valtionhallinnolle huomioiden turvallisuuden ja varautumisen erityistarpeet. Valtori yhtenäistää ja vakioi palvelut sekä niiden palvelunhallintaprosessit ja teknologiat (Valtori 2017a).”
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Valtori tarjoaa valtionhallinnon virastoille viestintätekniset palvelut, päätelaite, - tietoliikenne- ja käyttöpalvelut, alusta ja järjestelmäratkaisupalvelut, tietoturva ja kyberturvallisuuspalvelut, identiteetin ja pääsynhallinnan palvelut, integraatiopalvelut, asiantuntija- ja
ICT-toiminnan tukipalvelut. (Valtori 2019b). Kaikki Valtorin tarjoamat palvelut ovat tavalla tai
toisella sidoksissa toisiinsa ja kokonaisuutena palveluluettelo on varsin monipuolinen.
2.1

Tutkimusmenetelmät ja teoreettinen tausta

Työssä on hyödynnetty toiminnallisen kehittämistyön mallia. Tarkoituksena on kuvailla ja kehittää prosessinomainen, yksinkertaistettu, mallinnus ICT-palveluita tarjoavan organisaation
tietoliikennepalvelusta ja auttaa avaamaan kokoluokaltaan suuren projektin osa-alue pienempiin kansiin. Työn tarkoituksena on myös osoittaa, että tekijä on perehtynyt aiheeseen ja
osoittaa mielenkiintoa ja halukkuutta kehittää omaa ammatillista osaamistaan kyseiseen aihealueeseen liittyen.
Opinnäytetyö nojaa vahvasti työssä kehittyneeseen ymmärrykseen, mutta työn teoreettinen
osuus luottaa painettuun kirjallisuuteen sekä verkosta löytyvään sähköiseen aineistoon. Käytännön työssä kuullun ja opitun taidon lisäksi lähteinä käytetyt aineistot antoivat työlle tarvittavan uskottavuuden sekä auttoivat sitomaan yhteen opinnäytetyössä käsitellyn projektin kokonaisuutena.
2.2

Kehittämistutkimus

Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona on vahvasti käytäntöön tukeutuva ja ongelmanratkaisuun keskittyvä tutkimustyyli, jolla pyritään löytämään ratkaisu ongelmaan ja saamaan aikaan jonkinlaista muutosta. Muutoksen kohteena voi olla prosessi, tuote tai toiminto,
jota halutaan kehittää. Tutkimusmuodon ominaispiirteitä ovat tutkijan aktiivinen osallistuminen käytännön työntekoon sekä ongelmanratkaisuun ja näiden ominaispiirteiden vuoksi tämä
tutkimustapa toimii erinomaisena lähestymistapana kehittämistyölle. Tutkimukselle on tyypillistä selvittää miten asioiden kuuluisi olla, ei miten ne tällä hetkellä ovat. (Ojasalo, Moilanen
& Ritalahti 2009, 58-60.)
Kehittämistutkimuksella pyritään olemassa olevan prosessin muutokseen, joka vaatii vuorovaikutusta teoreettisen tutkimuksen ja käytännön toiminnan välillä. Näihin kysymyksiin toiminnallinen ja osallistava kehittämismenetelmä toimii erinomaisesti, koska tutkija tuntee oman
organisaationsa ja tutkittavan prosessin paremmin kuin ulkopuoliset toimijat ja osaa näin
luoda uusia näkökulmia ratkaista ongelma. (Ojasalo ym. 2009, 59.)
Yksi tehokkaimmista tutkimustavan suorittamistyyleistä on havainnointi. Osallistava tutkimus
mahdollistaa havainnoinnin aineistonkeruutapana ja tämän tueksi voi etsiä kirjallista aineistoa
ja organisaation sisäisiä materiaaleja. Muita toimivia tyylejä ovat esimerkiksi asiantuntijahaastattelut, keskustelut ja kyselyt. (Ojasalo ym. 2009, 62.)
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Muutosten toteutuminen käytännön työelämässä toimii tutkimuksen tuloksien arvioinnin perustana. Tulosten validiteetilla tarkoitetaan, että tuloksien mittaamiseen on käytetty oikeanlaisia mittareita, jotka ovat mitanneet oikeita asioita. Luotettavuuden kannalta on tärkeää,
että toteutuma on juuri kehittämistyön toimenpiteiden aiheuttama, ei ulkopuolisten tekijöiden. (Kananen 2015, 48-61.)
Reliabiliteetti ilmaisee kuinka luotettavasti ja toistettavasti käytetty tutkimusmenetelmä mittaa tuloksia. Tällä haetaan tutkimustyölle reliabiliteettia, eli luotettavuutta, sen muodossa,
että tutkimuksen tulokset ovat todistettavasti toistettavissa eikä tuloksista käy ilmi satunnaisuuksia. (Kananen 2015, 112.)
2.3

Aihealueen rajaus

Opinnäytetyössä keskitytään Valtorin tarjoaman Reitti-lähiverkon toteutukseen sivuten Reittiliityntäverkkoa tämän liittyessä suoranaisesti myös lähiverkkoon. Työssä pyritään pitämään
aihe rajattuna tämän kyseisen palvelun sisään ja hyödynnetään käytännön työssä sisäistettyä
informaatiota. Sisältö pyritään pitämään prosessityyppisenä ja vältetään menemästä yksityiskohtaisiin suoritteisiin.
Työpaikalla suoritettua kehitystyötä käydään läpi opinnäytetyössä, mutta virastossa kehitettyjä kaavioita tai lomakkeita ei liitetä työhön mukaan näiden mahdollisen arkaluontoisuuden
vuoksi. Kaavioiden pois jättäminen on sovittu yhdessä työnantajan kanssa. Lähiverkkoon liittyvät yksityiskohdat kuten kytkinten ja langattoman verkon konfiguraatiotiedot rajataan samalla tapaa pois sisällöstä.
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2.4

Keskeiset käsitteet

CPE

Customer-premises equipment, asiakaspäätelaite

RKT

Ristikytkentätila

VLAN

Virtual Lan, virtuaalilähiverkko

ID

Identification, identifikaatio

WAN

Wide Area Network, laajaverkko

LAN

Local Area Network, lähiverkko

WLAN

Wireless Local Area Network, langaton lähiverkko

IP

Internet Protocol, Internet protokolla

MAC

Media Access Control, verkkosovittimen yksilöivä osoite

UPS

Uninterruptible Power Supply, varavirtalähde

RJ45

Registered Jack, viitataan kupariseen parikierrettyyn kaapeliin

SM

Single Mode (Optic cable), yksimuoto (optinen kaapeli)

MM

Multi Mode (Optic cable), monimuoto (optinen kaapeli)

GBIC

Gigabit Interface Converter, lähetin-vastaanotinmoduuli

POE

Power Over Ethernet, virransyöttö verkkokaapelin kautta

SNMP

Simple Network Management Protocol, tietoliikenneprotokolla

VLAN-ID

Virtual Lan Identification, virtuaalilähiverkon tunniste tai merkintä

Verkkokontrolleri

Verkon valvontaan ja hallintaan tarkoitettu alusta tietoverkossa

Yliheitto

Asiakkaan tietoliikenteen siirtäminen uudelle palveluntarjoajalle

Tähtitopologia

Tietoverkon rakenne, jolla verkon laitteet liitetään toisiinsa

Stack

Kytkinten pinoaminen vikasietoisuuden lisäämiseksi

Maadoitus

Sähkölaitteen liittämien maahan johtimella

PuTTY

Asiakasohjelma, jolla voi ottaa pääteyhteyksiä muihin koneisiin

TeraTerm

Avoimen lähdekoodin emulaattoriohjelma
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3

Projekti ja sen hallinta

Projektin määritellään yleisesti olevan joukko ihmisiä ja resursseja, jotka on tilapäisesti
koottu yhteen toteuttamaan tiettyä tehtävää. Projektille tyypilliset piirteet ovat tavoite,
elinkaari, itsenäinen kokonaisuus, vaiheistus ja sitä kuvastaa ainutkertaisuus, muutos ja seurannaisperiaate. (Ruuska 2007, 18-19.) Projektista käytetään suomenkielisissä teksteissä
yleensä myös sanaa hanke, jolla määritellään joukkoa projekteja, jotka toteuttavat hankkeen
eri osakokonaisuuksia. Projektille tyypillistä on määritelty, päämäärään tähtäävä, toisiinsa sidoksissa olevien työtehtävien, kestoltaan rajattu ainutkertainen kokonaisuus, jonka tekijöillä
on yhteinen lopputulos ja tavoite. (Kymäläinen, K., Lakkala, M., Carver, E. & Kamppari, K.
2016.)
Kuviossa 1 on havainnollistettu projektin vaiheistus. Projektit ovat joukko tehtäväkokonaisuuksia, jotka jakautuvat elinkaarensa aikana erilaisiksi vaiheiksi. Vaiheet poikkeavat tässä
esimerkissä työtehtäviltään toisistaan, mutta nämä koskettavat ja seuraavat toisiaan kuviossa
esitetyllä tavalla. Projektin aikana saatetaan palata edelliseen tehtävään useampaakin otteeseen, joten aina ei voi välttämättä suoraan osoittaa missä vaiheessa projektia mennään.
(Ruuska 2007, 22-23.)

Kuvio 1 - Projektin vaiheistus (Ruuska 2007, 23)
3.1

Projektin käynnistys

Projektin käynnistämisen tarve voi nousta halusta uudistaa vanhentunut järjestelmä tai suorittaa järjestelmään kohdistuvia merkittäviä muutoksia. (Ruuska 2007, 35.) Projektille täytyy
määritellä selkeät aloitus- ja päättymishetket, jotta voidaan karsia epäselvyydet pois elinkaaren ja välitavoitteiden määrittelyssä. Huonosti määritellyt projektit ja projektit, joita ei olla
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osattu pilkkoa pienempiin osiin, ovat taipuvaisia jatkumaan, vaikka alkuperäiset tavoitteet
olisivatkin jo täyttyneet. (Ruuska 2007, 52.)
”Kaikilla projekteilla on asiakas, jonka tilauksesta lopputuote valmistetaan ja jonka käyttöön
se on tarkoitettu” (Ruuska 2007, 162).
Projektiryhmä määritellään joukolla asiantuntijoita, jotka työskentelevät projektin sisällä
oman erityisosaamisensa mukaisissa työtehtävissä. Projektiryhmän eri asiantuntijat ja työtehtävistä vastaavat tekijät suorittavat itselleen määriteltyä työtehtävää, joka voi aiheuttaa
omalla tavallaan ongelmatilanteita, jos resurssit eivät riitä jakamaan tarvittaessa asiantuntijoita projektin suorittamiseen vaadituille tehtäville. Jos resurssit ovat kiinni tehtävällä, jossa
vaaditaan erityistä asiantuntemusta, voi toinen vastaava työtehtävä joutua odottamaan tarpeettoman kauan resurssien vapautumista. Projekti olisi aina suunniteltava niin, että jokaiselle tehtävälle on omat vapaat tekijänsä, mutta tämä ei aina onnistu toivotulla tavalla.
(Ruuska 2007, 150.)
Vaikka vastuu työsuunnitelmista ja projektisuunnitelmista on yleensä projektipäällikön vastuulla, koko projektiryhmältä odotetaan osallistumista työvaiheisiin. Oman osa-alueensa asiantuntijat voivat omalla asiantuntemuksellaan vaikuttaa työmääräarviointien luotettavuuteen
ja projektin osa-alueiden henkilöstö saadaan sitoutumaan paremmin aikatauluihin. Projektisuunnitelmassa määritellään tehtäville omat tekijänsä, määritellään mihin mennessä tehtävät
pitää olla tehtynä ja miten nämä tehtävät suoritetaan. Kuviossa 2 on havainnollistettu projektisuunnitelman laatimisprosessia.

Kuvio 2 - Projektisuunnitelman laatimisprosessi (Ruuska 2007, 180)
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3.2

Projektin hallinta

Projektinhallintaan on neljä ominaista askelta: Määrittele projekti, suunnittele projektin prosessit, toteuta projekti ja kehitä prosesseja. Tämä havainnollistettu kuviossa 3. (Maylor 2003,
28.)

Kuvio 3 - Projektinhallinnan neljä vaihetta (Maylor 2003, 28)
Jokaisella projektilla on oltava vähintään seuraavat alueet hallinnassa:


Projektisopimus



Ohjausryhmä ja projektipäällikkö



Selkeät tavoitteet ja projektin sisältö rajattu



Riskit



Viestintäsuunnitelma



Projektia varten resurssit, aikataulu ja budjetti selvitetty



Projektille pitää olla määritelty alku, työvaiheet ja selkeä lopetus (Grahn, K. 2010.)

Edellä esitetty listaus voidaan laskea yleisesti myös projektisuunnitelman ja listauksessa mainitun projektisopimuksen sisällöksi. Projektisopimuksessa luodaan tilaajan ja toimittajan välille yhteistyösuhde ja määritellään mihin organisaation toiminnan osa-alueeseen projektin
toimenpiteet kohdistuvat ja miten nämä toteutetaan. Sopimus on projektin juridinen valuutta, jonka pohjalta asiakas ja toimittaja voivat seurata toteutuuko projekti sovitulla tavalla ja täyttyvätkö sopimusehdot.
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Jokaisella projektilla tulisi ennen projektin käynnistämistä olla osoitettuna tehtävään dedikoitu projektipäällikkö ja ohjausryhmä, joiden vastuulla projekti lepää. Heidän tehtävänään
on luoda projektisuunnitelma, johon määritellään tarkasti projektin tavoitteet ja rajataan
projektin sisältö sekä huomioidaan mahdolliset riskit. Rajauksessa viitataan juuri siihen projektisopimuksen kohtaan, jossa määritellään mihin toimenpiteet kohdistuvat. Rajauksen tarkoitus on eliminoida pois tekijät, jotka eivät kuulu itse projektiin ja joihin ei tarvitse kohdistaa työtunteja. Riskien arvioinnissa otetaan huomioon eri sidosryhmät ja projektin osa-alueiden linkittyminen toisiinsa. Tavoitteet, resurssit, sisä- ja ulkopuoliset toimittajat ja projektissa käytettävä tekniikka luovat sillat toistensa väliin ja yhden riskitekijän kaatuminen vaikuttaa voimakkaasti koko projektiin. Projektipäällikön on tiedostettava riskien vaikutus ja
seurata näitä säännöllisesti. (Grahn, K. 2010.)
Viestintäsuunnitelman tarkoituksena on määritellä, miten projektin sidosryhmien välinen
kommunikointi suoritetaan. Sidosryhmien välinen kommunikointi auttaa projektin hallinnassa
ja mahdollistaa avoimen tiedon jakamisen. Projektipäällikön vastuulla on olla jatkuvasti ajan
tasalla, miten projekti etenee ja järjestää esimerkiksi verkkokokouksia tai tapaamisia sidosryhmien välillä tiedon kulun varmistamiseksi. Nämä tapaamiset voivat myös olla pelkästään
projektin toteuttajan sisäisiä, joiden tuotoksista ja tuloksista projektipäällikkö tiedottaa asiakasta. (Grahn, K. 2010.)
Projektiin käytettävissä olevat resurssit vaikuttavat toteutuksen aikataulutukseen ja tähän varattuun budjettiin. Projektia ei voi käynnistää, jos tälle ei ole tiedossa arvoa ja tulosta synnyttäviä resursseja. Oikein valitut ja tehtäväänsä osoitetut resurssit, puhutaan nyt henkilöresursseista, voivat vaikuttaa projektin kokonaistulokseen erittäin positiivisesti. Vastakohtana
huonot valinnat vaikuttavat negatiivisesti niin aikatauluun, toteutuksen jälkeen ja budjettiin
ja näin ollen myös palvelun tarjoajan imagoon ja asiakkaan mielikuvaan yrityksestä.
Projektisuunnitelma auttaa määrittelemään projektin tavoitteet, miten tavoitteet saavutetaan, milloin tavoitteet voidaan laskea tavoitetuksi ja milloin projekti voidaan päättää. Jokainen välivaihe ja osa-alue vaikuttavat projektin luonteeseen ja tämän onnistumiseen, joten
projektisuunnitelmat on hyvä esittää tarkasti kirjallisena ja mahdollisesti myös kaaviona,
josta on helppo tarkastella etenemistä. (Grahn, K. 2010.)
4

Prosessien kehittäminen

Prosessien kehittämisen pohjana toimivat organisaation toimintaa ohjaavat strategiat, visiot
ja toimintaperiaatteet. Organisaation johdon tulee antaa selkeät resurssit ja tavoitteet prosessien kehittämiselle ja muutoksien tulee johtaa jatkuvaan kehittämiseen tarjota tavat mitata näiden vaikutusta. (JHS-suositukset 2012.)
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Prosessien kehitys lähtee yleensä muutoksen tarpeesta tai ilmenneestä ongelmasta, johon
aletaan etsiä ratkaisua. Muutoksen kohteena voi olla organisaation toimintaan liittyvä kokonaisratkaisu tai tämä voi koskea jonkin kokonaisuuden osa-alueen parantamista. Laajoille
muutoksille tulee olla hyvät perusteet ja näille on varattava riittävästi aikaa ja resursseja,
jotta muutokset saadaan varmasti vietyä läpi. (JHS-suositukset 2012.)
Prosessien kuvaukset ovat toiminnan johtajien, kehittäjien ja palvelusta vastaavien yhteinen
työkalu. Organisaatioiden väliselle yhteistyölle voidaan luoda pohjaa prosessikuvausten
avulla, koska tällä voidaan kuvata palvelusta vastaavan organisaation toimintatapoja. Tällaiset prosessikuvaukset on hyvä tehdä aina yhdelle tapaa, koska yhteistyö saattaa ylittää organisaatio- ja toimialarajat, jolloin kuvaukselle on hyvä antaa yhteinen kieli ja yhtenäinen rakenne. (JHS-suositukset 2012.) Kuviossa 4 esitetty esimerkki ydinprosessikartasta.

Kuvio 4 – Ydinprosessien prosessikartta
Prosessikartta hahmottaa organisaation toimintaa, kokonaiskuvaa ja toimii viestinnän apuvälineenä. Kuviossa 4 on esitettynä ydinprosessien prosessikartta. Prosessikarttaa luodessa on
ydinprosessien lisäksi aina hyvä huomioida organisaation rakenne, ohjaavat prosessit, tukiprosessit sekä arvon tuottajat ja toimittajat. Prosessikartassa on lisäarvoa saava asiakas jo tunnistettu ja esitetty. (JHS-suositukset 2012.)
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Prosessin kulku- ja tehtävä -tasoilla kuvataan tarkemmin toiminnot ja niistä vastaavat tekijät
sekä työvaiheet. Näiden tasojen tarkoituksena on tuoda esille nykyiseen toimintaan kohdistuvat ongelmat. Prosessin kulku tulee kuvata yksityiskohtaisesti ja tässä mallissa prosessi voidaan pilkkoa osakokonaisuuksiin ja resurssien mukaan suoritettaviin tehtäviin. (JHS-suositukset 2012.)
Näillä tasoilla on olennaista myös yksittäisten tehtäväkokonaisuuksien tarkentaminen toiminnan tavoitteiden kannalta. Prosessin osa-alueet, jotka voivat asiakkaan silmiin näyttää suhteellisen samanarvoisilta, voidaan pilkkoa visuaaliseen ulkoasuun eri laatikoihin, johon voi halutessaan lisätä resurssien vastuut ja asiakkaan tiloissa suoritettavat toimenpiteet. (SOLEAhanke 2012.)
Kuviossa 5 on kuvattu edellä mainittu prosessin kulku aina valtion päätöksestä ICT-palveluiden
keskittämisestä Valtorille aina tietoliikennepalvelun käyttöönoton jälkeiseen elinkaarihallintaan asti. Kuvio esitetty prosessin etenemismallina, jossa prosessin kulku on vaiheistettu eri
laatikoihin seuraamaan toisiaan.

Kuvio 5 - Prosessin kulku
Kuviossa 5 esitetyn prosessin kulun voi jakaa vielä yksityiskohtaisempiin laatikoihin, joiden
tarkoituksena voi olla kuvata esimerkiksi eri osa-alueiden resurssit ja työvaiheet. Muutoksen
kohteena olevan toiminnan prosesseja pyritään palvelun tuottajan toimesta jatkuvasti kehittämään asiakkaan syntyvien tarpeiden ja teknologian kehityksen mukana, joten jokainen osaalue vaatii jatkuvaa seurantaa ja ylläpitoa.
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5

Lähiverkkopalvelu Lähireitti

Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitti on kokonaisvaltainen tietoliikennepalvelu, joka on
tarjolla ja suunniteltu kaikille valtionhallinnon organisaatioille. Reitti tarjoaa sekä lähiverkon
että liityntäverkon. Asiakasvirasto saa toimipisteliittymän Valtion yhteisiin yhteyksiin, langattoman ja kiinteän lähiverkkopalvelun sekä asiakkaille ja virastossa vieraileville tarjolla olevan
vierailijaverkon. (Valtori 2017a.)
Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitti liittää asiakasviraston kaikki omat päätelaitteet, monitoimilaitteet, verkkotulostimet ja videoneuvottelulaitteet Valtorin tuottamaan ja ylläpitämään lähiverkkoon. Palvelu liittää myös vierailijoiden päätelaitteet vierailijaverkkoon. Lisäksi palvelu yhdistää asiakasviraston toimipisteet muuhun maailmaan tarjoamalla yhteyden
Internetin sisäisiin ja ulkoisiin verkkolevyihin ja palveluihin. (Valtori 2017a.)
Valtion virastoilla oli ennen projektin alkua hankittuna omia virastokohtaisia tietoliikennesopimuksia ja palveluntarjoajia, ja tuomalla Valtorin tarjoaman Reitti-liityntäverkon, voidaan
luopua useammista palveluntarjoajista ja keskittää laskutus ja toimitus yhdelle palveluntarjoajalle. Toteutus tehdään ”avaimet käteen”-periaatteella ja Valtori vastaa käyttöönotosta
suunnittelusta toteutukseen (Valtori 2017a).
Valtori kilpailutti koko valtionhallinnon tietoliikenneyhteydet ja näin saatiin saavutettua huomattavia kustannussäästöjä keskittämällä liityntäverkkoyhteydet Valtorille. Valtorin asiakkaille säästöt ovat toimipisteen koosta ja käyttäjämäärästä riippuen vähintään 20-30%. Uuden
tietoliikennepalvelun tuomalla uudistuksella haetaan säästöjä valtionhallinnon organisaatioiden tietoliikenteen keskittyessä yhteen palveluntarjoajaan, Valtoriin, joka vastaa uudistuksen
toteuttamisesta ja jatkuvan palvelun tarjoamista ylläpito- ja valvontatehtävistä. (Valtori
2017c.)
Liityntäverkon ja lähiverkon käyttöönotot tehdään erillisinä käyttöönottoprojekteina ja molempien käyttöönotot ovat jo hyvässä vauhdissa. Vuoden 2017 puolessa välissä käyttöönottoja
oli tehty 70 toimipisteessä, kun lukemat 2019 tammikuussa olivat nousseet useisiin satoihin
ympäri Suomen. Molempien käyttöönotot tehdään erillisinä projekteina. Liityntäverkon kohdalla asiakkaan kanssa sovitaan käyttöönotosta yhdessä, kun lähiverkon käyttöönotoista tehdään aina projektisopimus. (Valtori 2017a.)
6

Yleiskaapelointi

Yritysten ja organisaatioiden toiminta ja peruspalvelut pohjautuu nykyään hyvin vahvasti tietoliikenteen toimimiselle. Yhteiskuntamme on tietoyhteiskunta, jonka perustana ovat toimivat viestintä- ja tietoliikenneverkot. Lähtökohtana toimii, että jokaisessa kiinteistössä tietoliikenteen rakentaminen lasketaan samanarvoiseksi elementiksi kuin sähkö, vesi, lämmitys tai
valaistus. (Sähkötieto Ry 2014, 45.)
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Yleiskaapeloinnille on ominaista määrämuotoinen, rakenteeltaan ja kokoonpanoltaan, samanlainen rakenne. Näihin lukeutuvat esimerkiksi toimistorakennukselle ominaiset alue-, nousu ja kerroskaapeloinnit. (Sähkötieto Ry 2014, 47.) Kaapelointi on kunkin jakamon kohdalla tähtimäinen, josta voidaan rakentaa välineistöin ja kaapeloinnein tietoliikenteelle tyypilliset
väylä -ja tähtitopologiat. (Hakala 2015, 116.)
Runkokaapeloinnille on määritelty standardissa EN 50173-1 kiinteistöstä riippumattomat toiminnalliset osat, joihin lukeutuvat aluejakamo, aluekaapeli, talojakamo, nousukaapeli ja kerrosjakamo. (Sähkötieto Ry 2014, 47.) EN 50173-sarjan standardit ovat järjestelmästandardeja,
joissa määritellään kaapeloinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät perusvaatimukset.
(Sesko 2016.) Näiden osien yhteydet toisiinsa tietoverkon rakenteen näkökulmasta on selitetty
kuviossa 6, jossa näemme yhden esimerkin runkokaapeloinnin rakenteesta aina aluejakamosta
toimipisteiden henkilöstön tietoliikennerasialle asti.

Kuvio 6 - Runkokaapeloinnin perusrakenne
Aluejakamosta lähtee aluekaapeli rakennuksen talojakamoon, josta se jatkaa joko yksi- tai
monimuotokuidulla kerrosjakamoihin nousukaapeloinnin muodossa. Kerrosjakamot tuottavat
verkkokaapeloinnilla verkkoyhteydet tietoliikennerasioihin, jotka ovat tarkoitettu henkilökunnan päätelaitteita varten.
Kuviossa 7 on yleinen toimikiinteistön yleiskaapelointi kohteella, jossa toimipisteen henkilöstö
on jaettu kahteen eri rakennukseen. Molempien rakennusten yhteydet ovat yhdistetty
liityntäkaapelilla ja rakennuksissa on kerrosjakamot sijoitettu myös samaan tilaan
talojakamon kanssa. (Sähkötieto Ry 2014, 52-53.) Yleiseen viestintäverkkoon liittyvä
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kaapelointi sisältää palveluntarjoajan liittymäyhteydet, joka on yhdistetty kuitupaneelin
kautta valokuidulla palveluntarjoajan CPE-laitteeseen.

Kuvio 7 - Toimistokiinteistön yleiskaapelointi (Sähkötieto Ry 2014, 53)
Rakennuksen jakamot ovat tietoliikenteen solmukohtia, jotka liittävät kaapeloinnin eri osat
toisiinsa. Toimistorakennuksissa, kuten kuvio 7 esittää, nousukaapeloinnin ja kerroskaapeloinnin välinen yhteyspiste on kerrosjakamoissa. Kaapelointi terminoidaan jakamoissa oleviin kytkentäpaneeleihin, josta yhteydet jatketaan ristikytkennöillä, joilla saadaan luotua haluttu
verkon topologia ja asennus. (Sähkötieto Ry 2014, 67.) Toimistotiloissa talojakamot sijaitsevat
yleisesti rakennuksen kellarikerroksessa, kun kerrosjakamot voidaan sijoittaa yleisesti kerroksessa sellaiseen tilaan, johon ristikytkentätila mahtuu eikä aiheuta metelihaittoja käyttäjille.
Talojakamosta lähtevä nousukaapelointi toteutetaan yleensä valokuidulla, joka voi olla joko
yksimuoto -tai monimuotokuitua. Kerrosnousut toteutetaan yleisesti monimuotokuidulla,
koska se on halvempaa ja kattaa erinomaisesti lyhyemmät välimatkat toiminnallisuudellaan.
Monimuotokuiduilla maksimipituus on noin kaksi kilometriä, kun yksimuotokuiduilla voidaan
toteuttaa yhteyksiä useiden kymmenien kilometrien säteellä.
Valokuitujen sisäosat ovat kvartsilasia, joissa valo kulkee kuitukaapelin ytimessä. Yksimuotokuidun sisällä valo kulkee suoraa linjaa päästä päähän, kun monimuotokuidun sisällä valo heijastuu ja aaltoilee seinästä seinään kuvion 8 mukaisesti, joka vaikuttaa kuidun kaistanleveyteen. Yksimuotokuitu on hinnaltaan kalliimpaa, joten toimistorakennusten ja teollisuuskiinteistöjen toteutus suositellaan tehtäväksi monimuotokuidulla. Yksimuotokuitu on erinomainen
pitkiin matkoihin, kuten televerkkojen toteutukseen. (Sähkötieto Ry 2014, 140-143.)
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Kuvio 8 - Valon eteneminen optisessa kuidussa (Sähkötieto Ry 2014, 143)
Parikaapeleilla, RJ45, suositellaan yhdistämään 80-100 metrin pituisia välejä, joka kattaa
erinomaisesti kerrosjakamoista työpisteille lähtevät yhteydet ja lyhyemmät kerrosjakamoiden
väliset yhteydet.
Kuviossa 9 esitellään ristikytkentätilan kenttäkaapelointia. Vasemmalla puolella kaapissa nähdään musta RJ45-paneeli ja vaaleampana ylhäällä kuitupaneelit. Kuituyhteydellä toteutettu
nousukaapelointi terminoituu vaalean kuitupaneelin taakse, josta sitä voidaan jatkaa kuvioiden 12 ja 13 mukaisilla optisilla kuiduilla tietoliikennekytkimille, joita kuvassa ei kuitenkaan
näy. RJ45-paneeliin yhdistetään verkkokaapelointiyhteydet tietoliikennekytkimeltä. Näistä
paneeleista on vedetty kenttäkaapeloinnin mukana yhteydet rakennusten päätelaitteiden
verkkopisteille.
Oikean puolimmaisessa kuvassa nähdään, miten kenttäkaapelointi on terminoitu paneelien
taakse massana. Oranssit kaapelit ovat optista kuitua, kun siniset edustavat kuparikaapelointia.
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Kuvio 9 - Ristikytkentätilan kenttäkaapelointi ja panelointi (Sähkötieto Ry 2014, 294)
7

Asiakasviraston tietoliikenteen nykytilan kartoitus

Tietoliikenteen esikartoituksen taustalla ovat pääsääntöisesti loppukäyttäjän ja liiketoiminnan tarpeet, syntyvät ideat ja erilaiset rajoitukset saneeraustarpeineen. Tällaisia projekteja
suunniteltaessa ja käynnistettäessä ei välttämättä ole tiedossa mitä nämä erilaiset rajoitukset, ongelmat, haasteet ja tarpeet ovat, joita pitäisi ottaa huomioon uutta palvelua jalkautettaessa. Toinen keskeinen tekijä esikartoituksen suorittamiselle on luoda tulevalle projektille taloudelliset ja aikataululliset kehykset. (Kalanen, S. 2012.)
Esiselvityksen hyötynä nähdään organisaation toiminnan oppiminen ja mahdollisten turhien
työvaiheiden väliin jättäminen. Kattava esiselvitys auttaa taloudellisesti, jos kyetään jättämään turhat osat, raaka-aineet ja tarvikkeet tilaamatta ja on suoraan verrannollinen työajan
säästämiseen, kun opitaan miten ja millä resursseilla tuleva projekti kannattaa suorittaa.
(Kinnunen, M. 2016.) Ilman kattavaa esiselvitystä tulevan projektin kompastuskivet ovat vaikeasti havaittavissa ja saattaa viivästyttää projektin päämäärän saavuttamista.
Tietoliikenteen nykytilan kartoituksella on tarkoitus kartoittaa asiakkaan tietoliikenneratkaisut ennen tulevaa Reitti-käyttöönottoa. Kattava esikartoitus auttaa paikkaansa pitävien kustannusarvioiden ja työsuunnitelmien toteutusvaiheessa. Asiakasviraston tietoliikenteen nykytilan kartoitus pyritään suorittamaan lähtökohtaisesti noin kolmea kuukautta ennen itse käyttöönoton toteutumista ja esikartoituksessa panostetaan laadukkaaseen ja standardoituun tiedon keruuseen.
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7.1

Kehitys osana työtehtäviä

Tietoliikenteen nykytilan kartoitus on suhteellisen nuori lisäys osana projektikokonaisuutta.
Viimeisen vuoden, vuoden 2018, alusta esikartoitus on liitetty kiinteäksi osaksi Reitti-projektia. Tavoitteena oli saada toiminta siihen muottiin, että jokainen esikartoitus tuottaa tasalaatuisen lopputuloksen ja maksava asiakasvirasto saa mitä on työltä odottanut.
IT- ja tietoliikenneasiantuntijoista koostuvan ryhmän kanssa kehitimme esikartoituksen tuottamaan laadukasta ja kaiken kattavaa tietoa asiakasviraston tietoliikenteen nykytilasta, joka
avataan tässä työssä esimerkin kautta. Kehitystyö vei oman aikansa saavuttaakseen sellaisen
tilan, jonka tuloksena puolen tunnin – tunnin asiakastapaamisen aikana kartoitamme fyysisen
tietoliikenteen nykytilan perusteellisesti ja ehdimme keskustella asiakkaan edustajan kanssa
tarpeista ja toiveista, joita heillä on mahdollisesti noussut esiin edellisen palveluntarjoajan ja
käyttökokemusten perusteella. Pyrimme saavuttamaan asiakkaan kanssa tilan, jossa kaikki,
niin positiivinen kuin negatiivinen, kokemus nykyisestä verkosta saadaan kirjattua ylös, jotta
saamme Valtorilla suunniteltua tulevan infrastruktuurin toimimaan ja vastaamaan asiakkaan
todellisiin tarpeisiin.
Kehitysvaiheessa haasteena oli löytää esikartoitustyyli, jossa osataan kerätä tietoa niin, että
se täyttää kaikkien tähän liittyvien sidosryhmien toiveet ja tarpeet. Alkuun tietoa kerättiin
omaan tyyliin kirjaten ylös ja kuvaten omaan tarpeeseen sopivat osa-alueet asiakasvirastoista, vaikka tarve oli yhtenäiselle, selkeälle ja perusteelliselle dokumentaatiolle. Esikartoitus luotiin selvittämällä kaikilta projektiin osallistuvilta heidän tiedon tarpeet ja luotiin useita
pohjia, jolla kartoituksia suoritettiin. Henkilökohtaisten palautteiden pohjalta, tietoliikenneasiantuntijoiden kanssa kasvotusten käsitellyistä tarpeista luotiin lopulta esikartoituslomake,
joka on toimiva ja tarpeet tyydyttävä kokonaisuus, joka toimittaa täysin sille tarkoitettua
tehtävää ja auttaa tarvittaessa myös muita palvelukokonaisuuksia. Esikartoituslomake rajattu
työstä ulos tämän ollessa Valtorin sisäisiä dokumentteja.
Kuviossa 10 on esitetty yksinkertaistettuna tietoliikenteen nykytilan kartoituksen sisältöä.
Kartoitukseen sisältyy kuviossa mainittujen kytkinten, reitittimien, WLAN-toteutuksen, erityispiirteiden ja tarpeiden selvityksen lisäksi myös asiakkaan tilojen yleiskunnon ja saneeraustarpeiden huomiointi, johon liittyy muun muassa kaapeloinnin kunnon selvitys. Kartoituksen
dokumentit ja kuvat viedään esikartoitustietokantaan, josta niitä pääsee tarkastelemaan toteutuksen suunnitelmien toteutusvaiheessa.
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Kuvio 10 - Tietoliikenteen nykytilan kartoitus
7.2

Työn aloitus

Tarve esikartoituksen teosta tekijöille tulee asiakaspalvelupäälliköltä, tuotantopäälliköltä tai
Reitistä vastaavalta projektipäälliköltä, jonka jälkeen esikartoitukset resursoidaan ja aikataulutetaan. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon asiakasviraston toimipisteiden määrä, käyttäjämäärä, sijainti ja mahdollinen kiire Reitti-käyttöönoton suorittamiselle. Mahdolliset toiveet
huomioidaan suunnittelussa ja esikartoitukset toteutetaan niin, että korkeimman prioriteetin
omaavat otetaan työn alle ensimmäisenä.
Tekijöillä saattaa olla työn alla useamman eri viraston esikartoitukset, joka huomioidaan
suunnittelemalla ne mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kustannustehokkaalla toimintatavalla asiantuntija saa mahdollisimman pienillä kustannuksilla esikartoitettua useamman viraston samalla reissulla. Näin vältymme useammalta matkalta samalle alueelle.
Esikartoituksista tehdään Valtorin ja asiakkaan välinen toimeksiantolomake, jossa esikartoitusten vaatimaa työaikaa ja kustannuksia pyritään arvioimaan. Toimeksiantolomake käytetään
asiakkaalla hyväksyttävänä ja hyväksynnän jälkeen esikartoitukset aloitetaan välittömästi.
7.3

Esitiedot asiakkaan toimipisteistä

Ennen fyysistä tietoliikenteen kartoitusta on selvitettävä mahdollisimman laajasti asiakkaan
verkon erityispiirteet. Lähtötietoina pyrimme saamaan asiakkaalta mahdollisimman kattavat
dokumentit verkon nykytilasta, pohja -ja verkkopiirustukset, nykyinen liittymäkapasiteetti ja
lähiverkon virtuaalilähiverkkojen VLAN-ID tiedot. Nykyisen liittymäkapasiteetin tietäminen
edesauttaa Reitti-verkolle Telian toimittaman internet-liitynnän arkkitehtuurin suunnittelun
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kanssa. Nykyisen lähiverkon hallinta pyritään saamaan tietoon myös ennen käyntiä, jotta tiedetään, onko hallinta virastolla itsellään vai kolmannella osapuolella.
Kiinteistöstä olisi hyvä saada tekniset kuvat, jotta voimme selvittää valmiiksi missä kerroksessa datajakamot – tai ristikytkentätilat – sijaitsevat, näiden huonenumerot ja mahdollisesti
myös ID-merkinnät. Lähiverkon kaapelointikuvat auttavat jatkossa, jos tulee tarvetta yleiskaapeloinnin lisäämiselle tai saneeraukselle.
Jos asiakasvirasto sijaitsee sellaisessa kiinteistössä, jossa on erityishuomiota vaativia virastoja
tai organisaatioita samoissa tiloissa, pyritään selvittämään, millaiset oikeudet tiloissa on liikkua ja mitä kartoituksen ulkopuolelle jäävät toimijat eivät tahdo muiden näkevän. Asiantuntijat pyrkivät huomioimaan esikartoituksella tällaiset tekijät, jos tietoliikenne sattuu kulkemaan toisen viraston tilojen läpi.
7.4

Esikartoitus

Kun projekti pannaan täytäntöön, ensimmäinen askel kohti uutta lähiverkkoa on asiakasviraston tietoliikenteen nykytilan kartoitus, eli esikartoitus. Esikartoituksella on tarkoitus selvittää
asiakasviraston toimipisteen tietoliikenteen nykytila, ja tästä syntyvät dokumentit ja kuvat
toimivat uuden infrastruktuurin suunnitelman ja budjetoinnin pohjana. Kartoituksella asiantuntijamme pyrkivät ottamaan huomioon kaiken, mikä vaikuttaa tavalla tai toisella Reitti-palvelun käyttöönoton toteuttamiseen. Asiakasviraston toimitiloissa kartoitetaan talo -ja kerrosjakamot, eli ne tilat, joissa tietoliikennevälineistöä pääsääntöisesti löytyy.
Koska esikartoituksen suorittavat asiantuntijat saattavat vaihdella toimipisteiden välillä, pyritään kaikki esikartoitukset suorittamaan valmiiksi kehitetyllä, standardoidulla työtavalla,
jotta kaikki tekijät saavat aikaan yhtä laadukkaan lopputuloksen. Tällä viitataan kehitystyöhön, jota suoritettiin sisäisesti vuonna 2018.
7.4.1

Jakamot

Jakamot dokumentoidaan aina sekä valokuvin että tekstidokumentilla ja ristikytkentätilat pyritään aina dokumentoimaan kerroksittain. Dokumentointi aloitetaan kuvaamalla jakamon sijainti, tilan identifikaatio, huonenumero tai nimi. Varsinkin suuremmissa toimipisteissä on
hyvä merkata missä rakennuksessa ja kerroksessa ollaan, tämä voidaan ilmaista tyyliin ”A-rakennus, 5.krs, itäsiipi”. Riippuen toimipisteestä ja tämän nimeämiskäytännöstä otetaan esimerkkinä ”huone 1122, ATK-tila”. Tämän jälkeen edetään sisään tiloihin, josta kuvaamme ristikytkentätilan identifikaation, yleensä merkattu ristikytkentätilan yläkulmaan, esimerkkinä
”RKT1”.
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Ristikytkentätilasta otetaan seuraavaksi yleiskuva, jotta jatkotarkastelussa voidaan valokuvasta tarkentaa eri osiin kuvan sisällä. Yleiskuvan ottaminen helpottaa suunnitelman toteutuksessa, kun suunnitelmaa tekevä asiantuntija näkee tarkemmin koko kaapin sisällön kerralla. Kaapin kuvaamisen jälkeen kuvataan ja dokumentoidaan kaikki jakamosta löytyvät verkkoinfrastruktuurin osat, jotka vaikuttavat tulevan asennuksen toteutukseen. Näihin kuuluvat
kytkimet, kaapelointi, maadoitukset, virtalähteet ja yleisesti kaapin syvyys ja kunto.
Saneeraustarpeet huomioidaan dokumentissa, jotta asennusvaihetta toteutettaessa osataan
varautua mahdollisiin kompastuskiviin ja esteisiin. Vanhojen datajakamoiden ongelmana on
esiintynyt hyvin usein vanhat ristikytkentätilat, jotka ovat syvyydeltään ja kooltaan niin pieniä, etteivät uudet kytkimet välttämättä mahdu näihin, tai jotka ovat niin täynnä, että kaappiin ei yksinkertaisesti mahdu mitään purkamatta vanhaa infrastruktuuria pois alta.
Esikartoitus pyritään aloittamaan talojakamosta ja esimerkkitapauksessa talojakamo – rakennuksen alimmassa kerroksessa – toimii viraston tietoliikenteen tähtipisteenä. Tähtitopologiassa rakennuksen kaikki laitteet on liitetty omilla kaapeleillaan keskuslaitteeseen, kuten runkokytkimeen tai keskittimeen, jonka hyöty nähdään siinä, että yhden yhteyden vioittuminen
vaikuttaa ainoastaan siihen verkkolaitteeseen, johon yhteys on vedetty. (Hakala & Vainio
2005, 70.) Esikartoituksessa pyritään tuomaan esiin tähtipisteen sijainti ja tästä lähtevät yhteydet eri kerroksiin. Jos kiinteistössä on toimeksiannon alaisen asiakasviraston lisäksi myös
muita virastoja, voimme hyödyntää tähtipistettä ja kerättyä tietoa myös muiden virastojen
tietoliikennettä suunnitellessa ja toteutettaessa.
Jakamoista kartoitetaan palveluntarjoajan, liityntäverkkoon (WAN) kuuluvan liittymän (CPE)
lisäksi myös työasemaverkolle ja oheisverkkotoiminnalle, lähiverkkoon (LAN) tarkoitetut kytkimet, joista lähtee yhteydet henkilöstön työpisteiden verkkopaikoille, WLAN-tukiasemille ja
verkkotulostimille. Esimerkkinä jos virastossa on 120 henkilöä töissä tasaisesti jaettuna kolmeen kerrokseen, on tietoliikenne myös toteutettu niin, että vähintään jokaiselle työpisteelle
on yhteys ristikytkentätilojen kerroskytkimiltä. Tämä vaatii kytkimiltä vähintään 120 porttia
mukaan lukien muut verkkoa hyödyntävät laitteet. Kartoitusvaiheessa onkin tärkeää kirjata
ylös ja kuvata nämä kytkimet, jotta asennukselle saadaan tilattua oikea määrä välineistöä
kattamaan vähintään saman kuin vanha infrastruktuuri. Kuviossa 11 on havainnollistettu 24- ja
48-porttisia tietoliikennekytkimiä.
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Kuvio 11 - Tietoliikennekytkimet, 24 -ja 48-porttinen
Esikartoituksella asiantuntijat kirjaavat kaikki nykyiset kytkimet ylös valokuvineen ja mainitsevat dokumentissa mahdollisesta lisäporttien tarpeesta, jos näyttää siltä, että kaikki nykyiset portit ovat jo käytössä. Jakamoissa saattaa olla myös erilaisiin tarkoituksiin tarkoitettuja
kytkimiä ja erilaista infraa, jotka voi ohittaa kartoituksessa, jos eivät liity suoranaisesti toimipisteen tietoliikenteen uudistamiseen. Näihin lukeutuvat muun muassa erilliset audio -ja videojärjestelmän laitteet, kulunvalvonta ja kameravalvonta. Myös mahdolliset turvaverkon
laitteiksi määritellyt kytkimet jätetään kokonaan pois ja esikartoitus suoritetaan niin ettei
nämä laitteet osu valokuviin mukaan.
7.4.2

Kaapelointi ja yhteydet

Ristikytkentätilan verkkokytkimet käydään yksitellen läpi seuraten, minkälaisella kaapeloinnilla kokonaisuus on toteutettu. Selvitetään, onko kytkimeen mahdollisesti liitetty kuituyhteys
paneelilta tai onko useampi kytkin ”stackina”. Kytkimien stackaaminen, eli pinoaminen mahdollistaa useampien kytkinten hallinnan kokonaisuutena porttikapasiteetin parantamiseksi.
Samalla katsotaan miten ja mihin yhteydet on vedetty mistäkin kytkimestä. Kytkimiltä lähtee
pääsääntöisesti yhteydet ristikytkentätilan kuparipaneeliin – eli paneeliin, josta on asennettu
kenttäkaapelointi työpisteille.
Kuituyhteydet selvitetään niin pitkälle kuin mahdollista. Näistä katsotaan optisen kuidun
tyyppi, onko kuitu yksimuotokuitua (SM) vai monimuotokuitua (MM). Kuitutyypin lisäksi kirjataan ylös, minkälaisilla kuituliittimillä toteutus on nykyisellään tehty. Valokuiduissa on vaihtoehtoja useammalle eri liitintyypille ja näiden yhdistelmille. Esimerkkinä kuviossa 12 ja 13,
joissa havainnollistettu LC/LC-liitännäinen yksimuotokuitu ja LC/SC-liittimillä monimuotokuitu.
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Kuvio 12 - Yksimuotokuitu, LC/LC-liittimillä

Kuvio 13 - Monimuotokuitu, LC/SC-liittimillä
Ristikytkentätilat on useimmiten liitetty toisiinsa tällaisilla kuituyhteyksillä. Talojakamosta
lähtevä ”polku” muihin jakamoihin on hyvä kirjata ylös, jotta asennuksessa saadaan helposti
kuituyhteydet asennettua jakamoiden välille. Esimerkkinä talojakamosta, RKT1, lähtee kuituyhteys toisen kerroksen ristikytkentätilaan, RKT2, josta se on jatkettu kolmanteen kerrokseen, RKT3 - jolloin muodostuu väylätopologia, jota avataan lisää seuraavissa työvaiheissa.
Jos nykyinen kokoonpano on huolellisesti tehty alun pitäen, on mahdollista myös nähdä mitkä
RJ45-verkkokaapelit ovat tarkoitettu WLAN-tukiasemille, verkkotulostimille ja mitkä videoneuvottelulaitteille. Huolellisessa asennuksessa tällaiset poikkeavat yhteydet on hyvä
merkata tarralla erilleen muista. Kuviossa 14 esillä RJ45, verkkokaapeli.
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Kuvio 14 - RJ45 verkkokaapeli

7.4.3

Langattomat yhteydet ja muut verkkolaitteet

Jos asiakkaalla on käytössään langaton verkko, kartoitetaan myös tähän liittyvät yksityiskohdat. Jos asiakkaalta on esitietoja pyydettäessä saatu ajankohtainen WLAN-tukiasemien kartta,
sitä voidaan käyttää sellaisenaan, mutta muussa tapauksessa kartoituksella kierretään myös
kartoittamassa, miten langaton verkko on toteutettu. WLAN-tukiasemien kohdalla kartoitetaan niiden nykyinen sijainti ja lukumäärä, sekä tiedustellaan asiakkaalta – tai mitataan itse –
kuuluvuus ja kartoitetaan katvealueet. Mahdollinen lisätukiasemien tarve kirjataan ylös ja
tämä otetaan huomioon työsuunnitelmaa laatiessa. Jos asiakkaalla ei ole vielä langatonta
verkkoa, kartoitetaan sen tarve ja myös selvitetään millaiset mahdollisuudet langatonta on
ylipäätänsä rakentaa toimitilaan. Tähän vaikuttavat toimitilan rakenteisiin asennetut verkkorasiapaikat ja tukiasemien kiinnitysmahdollisuudet näihin.
Asiantuntijat pyrkivät tietoliikenteen esikartoituksen ohessa kartoittamaan kaikki asiakasviraston verkkotulostimet. Näistä otetaan ylös sijainti, merkki ja malli sekä IP -ja MAC-osoitteet. IP-osoite on internet protokolla, numero, joka yksilöi jokaisen internetiin liitetyn laitteen (Hakala & Vainio 2005, 190). Tämä on kuin käyttäjän kotiosoite, jokaisella on omansa.
Mac-osoite on yleensä valmistajan määrittämä, tietyn verkkolaitteen yksilöivä numerosarja,
jolla laite saadaan yksilöityä verkossa (Tilavahti.com. 2018). Tämä kartoitus liittyy Valtorin
toisiin tuotteisiin, toimistolaitepalveluun ja päätelaitepalveluun, ja kartoitus yhdistää näitä
kolmea eri työtehtävää hyödyntämään toisiaan.
Sähkönsyötön ryhmäkeskusten yleiskunto tarkistetaan ja dokumentoidaan UPS-varavirtajärjestelmän, maadoituksen ja varavirtageneraattorien osalta.
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Esikartoituksessa kerätyt tiedot tallennetaan kartoituksen tehneen asiantuntijan toimesta Valtorin omaan esikartoitustietokantaan ja dokumentinhallinta-alustaan, josta näitä voi hakea
helposti jälkitarkastelua varten.
8

Suunnitelmat ja laitetilaukset

Käyttöönoton lähestyessä esikartoituksissa kerätyt tiedot nostetaan uudestaan esiin projektipäällikön tehtävälle määrittelemän tietoliikenneasiantuntijan toimesta työsuunnitelmia varten. Esikartoitusmateriaalit katselmoidaan ja sekä tietoliikenneasiantuntijan että asiakkaan
hyväksytyksi katsotut materiaalit toimivat työsuunnitelman pohjana.
Tarvittavan asiantuntemuksen omaava asiantuntija laatii uutta verkkoa varten tilauslistan, johon on kirjattava ylös vähintään tarvittavat lähiverkon aktiivilaitteet, WLAN-suunnitelma,
mahdolliset kaapelointitarpeet ja alustavat arviot tietoliikenneasennukseen käytettävästä
ajasta.
Tilattavat tuotteet määräytyvät aina toimipistekohtaisesti, mutta noudattavat hyvin usein samaa kaavaa ja sisältävät vähintäänkin seuraavat seikat, jotka avataan tarkemmin listauksen
alla:


Kytkimet



Mediamuuntimet



Valokuidut



RJ45-verkkokaapelit



Stack-piuhat



WLAN-tukiasemat ja jalat



Jatkojohdot



Ristikytkentätilojen säädettävät hyllyt

Esikartoituksissa otetuista kuvista ja dokumenteista, ja ennakkoon selvitetystä toimipisteen
henkilömäärästä, voidaan päätellä tuleva porttimäärä kytkimiä ajatellen. Jos asiakkaan toimipisteessä tietoliikenne on toteutettu 48-porttisilla kytkimillä, tilataan tilalle vähintäänkin saman porttimäärän omaavat kytkimet. Valtorin laitetoimittajan valikoimasta löytyy erinomaisia kytkimiä sekä 8,- 12,- 24, - ja 48-porttisina, jotka ovat yleisimmät tilattavat porttimääräiset kytkimet. Uuden verkkoinfrastruktuurin suunnittelussa otetaan huomioon mahdolliset laajenemisaikeet ja tarpeet, joten asiakkaalle ei tilata porttimäärältään pienempiä kytkimiä
vanhojen tilalle. Kytkimiltä suositaan myös PoE-ominaisuutta, joka mahdollistaa virransyötön
ja datan siirtämisen samassa kierretyssä parikaapelissa. Toimitiloihin, joissa sille on tarvetta,
tilataan myös runkokytkin, johon liitetään kerroskytkimille lähtevät kuituyhteydet.
Kytkimiin asennettavat mediamuuntimet, 1000 Base-LX, 1000 Base-SX, 1000 Base-T (GBIC),
tilataan huomioiden näiden määrän tarve ja asennettavan valokuidun tyyppi. Yksimuotokuitua
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varten tarvitaan 1000 Base-LX muuntimia, kun monimuotoa varten vaaditaan 1000 Base-SX.
1000 Base-T mahdollistaa Ethernet-kaapelin liittämisen kytkimen kuituporttiin. Nämä erilaiset
mediamuuntimet esitetty kuviossa 15.

Kuvio 15 - Mediamuuntimet (GBIC)
Valokuitujen tilauksessa on oltava tarkkana, jotta kohteelle saadaan tilattua oikeilla liittimillä ja ominaisuuksilla varustetut optiikat. Hyvin pitkälti riippuen asiakkaan toimitilan rakennusvuodesta ja tietoliikenteen asennuksen iästä, kuituvedot on toteutettu kerrosjakamoiden
ja kytkinten välillä useimmiten uudemmilla LC-SC monimuotokuiduilla. Kuituliittimiä on erilaisia, muun muassa SC, LC, ST ja FC, joiden liitinpäät poikkeavat toisistaan niin, ettei väärällä
liittimellä saa asennusta suoritettua, kuten kuviot 12 ja 13 havainnollistavat. Kuituliittimet
kuvattu kuviossa 16.

Kuvio 16 - Kuituliittimet
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RJ45-verkkokaapeleita on useampia pituuksia, joista käytetyimmät liikkuvat metrin ja viiden
metrin välillä. Jos asiakkaalla on 120 työtekijää tiloissaan, verkkokaapeleita tilataan yleensä
tuplasti enemmän, eli 240. Verkkokaapeleilla toteutetaan ristikytkentätilojen ristikytkennät
ja käyttäjän työpisteelle menevä kaapelointi. Verkkokaapeloinnissa suositaan kategorian 6
kaapeleita, koska tämä mahdollistaa 10Gbit/s nopeuden 250 MHz taajuudella. Tämä sen
vuoksi, koska nykyisissä reitittimissä käytetään tekniikkaa, joka mahdollistaa 1 Gbit/s tiedonsiirron ja vanhat Cat5-verkkokaapelit mahdollistavat vain 100 Mbit/s nopeuden 100 MHz taajuudella (Sähkötieto RY 2014, 128.)
Stack-kaapelit, eli kaapelit, jolla saadaan kaksi kytkintä yhdistettyä virtuaalisesti yhdeksi kytkimeksi, otetaan huomioon kohteilla, joissa tunnetaan tarvetta viedä useampia samanlaisia
kytkimiä samaan ristikytkentätilaan. Kaapeli yhdistää kaksi saman valmistajan kytkintä toisiinsa, joka tuo kytkimille vikasietoisuutta ja yhtenevät toiminnallisuudet. Stack-kaapeleiden
pituuden kanssa suositaan metrin mittaisia, koska kytkimet pyritään asentamaan allekkain,
jolloin välimatka pysyy pienenä. 3 metrin stack-kaapeleita tarvitaan, jos ristikytkentätilaan ei
ole mahdollista asentaa kytkimiä fyysisesti lähelle toisiaan. Esimerkki kahden eri valmistajan
stack-kaapeleista kuviossa 17.

Kuvio 17 - Stack-kaapeli
WLAN-tukiasemia tilataan rakennuksen pohjapiirustuksen ja esikartoituksen perusteella tarvittava määrä, jotta saadaan katettua koko toimitila ilman katvealueita. Langattoman verkon
tukiasemille tilataan jalat, joiden avulla tukiasemat saadaan asennettua seinään tai kattoon.
Tukiasemia tilatessa otetaan myös huomioon tarvittava määrä verkkokaapeleita kattamaan
kaapeloinnin riittävyys myös langattoman verkon välineistölle.
Esikartoituksessa otettujen valokuvien perusteella voidaan päätellä, tarvitseeko kohteelle tilata jatkojohtoja tai ristikytkentätilaan asennettavia säädettäviä hyllytasoja. Joskus ristikyt-
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kentätilat ovat niin täyteen asennettuja, ettei vapaita virtapaikkoja ole ennen vanhan välineistön purkamista. Asennuksilla suositaan uuden verkkoinfran asentamista toimintakuntoon
ensin vanhan rinnalle, jotta vältytään tietoliikennekatkoksilta virka-aikaan ja tämä aiheuttaa
väkisinkin virtapaikkojen tarvetta myös uusille kytkimille. Säädettävien ristikytkentätilaan
tarkoitettujen hyllyjen tilaaminen mahdollistaa syvyydeltään suurempien kytkinten asennuksen helpommin ja nopeammin. Kytkimet, jotka eivät syvyytensä takia mahdu asennettavaksi
suoraan kiinni hyllyyn, saadaan paremmin lepäämään hyllyjen päälle.
9

Lähiverkon asennustyöt

Projektipäällikkö sopii asiakkaan kanssa lähiverkon asentamisesta ja tämän ajoituksesta.
Asennukselle varattu aika on riippuvainen toimitilan koosta ja asennuksen laajuudesta. Asennukset resursoidaan yleensä työsuunnitelman toteuttaneelle tietoliikenneasiantuntijalle,
koska tällä on jo kehittynyt käsitys asiakkaan tietoliikenteen tilanteesta. Ennen tätä, liittymän palveluntarjoajan edustaja on käynyt asentamassa ja yliheittämässä liittymän kohteelle
ja yliheitto on todettu onnistuneeksi sekä Valtorin että Telian puolesta. Valtion yhteiseen
runkoverkkoon liitetty tiedonsiirtoverkko, WAN, tarjoaa suljetun yhteyden toimiston laitteilta
palomuurin kautta muun muassa Internetiin ja muihin saman viraston tai organisaation laitteisiin.
Palveluntarjoajan liittymän järjestelyn yhteydessä määritellään asiakkaalle liittymäkapasiteetti. Kapasiteetilla tarkoitetaan yksinkertaistettuna yhteyden nopeutta toimipisteille, joka
yleensä vaihtelee käyttäjämäärän, kuormituksen ja tarpeiden mukaan 10Mbit/s 10 Mbit/s ja 1
Gbit/s 1Gbit/s välillä, mutta kuituyhteydellä toteutettu kapasiteetti voidaan nostaa jopa 100
Gbit/s saakka. Esimerkkinopeuksissa 10Mbit/s /10Mbit/s tarkoittaa symmetristä latausnopeutta, eli liikenne on molempiin suuntiin, ulos ja sisään, yhtä nopeaa. Luvuilla tarkoitetaan
latausnopeus/lähetysnopeus.
Työsuunnitelmassa listatut tuotteet on toimitettu asiakkaan tiloihin muutamaa päivää ennen
asennusta laitetoimittajan varastolta. Ensimmäinen tehtävä onkin tarkistaa lähetyslistat ja
paketit läpi, jotta kaikki kohteelle vaaditut elementit on toimitettu oikein ja mitään ei puutu.
Väärät tuotteet saattavat pahimmillaan lykätä lähiverkon asennusta useammilla viikoilla,
koska tilalle on saatava uudet ja kohteelle sopivat. Pelkästään jo väärien valokuitujen toimittaminen aiheuttaa tilanteen, jossa lähiverkkoa ei saada toimimaan oikein.
9.1

Kytkinten konfigurointi ja asennus

Lähiverkon asennustyöt aloitetaan konfiguroimalla kytkimet. Kytkimiin viedään Valtorin tietoliikenneasiantuntijoiden ryhmän valmiiksi määrittelemä konfiguraatio, joka ajetaan kytkimelle läpi käyttämällä konfiguroinnin visualisointiin esimerkiksi TeraTerm-ohjelmaa, joka on
ilmainen avoimen lähdekoodin emulaattoriohjelma. Konfiguraation ajon jälkeen tarkistetaan,
onko tarvetta suorittaa päivityksiä kytkimelle ja päivitetään nämä manuaalisti, jos tarvetta
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esiintyy. Päivitykset ja manuaalisti suoritettavat konfiguraatiot voivat vaihdella kytkinten välillä valmistajakohtaisesti.
Jokaiselle asiakkuudelle pyritään toimipisteen koosta riippuen tilaamaan kuiturunko tähtipisteelle. Näitä ei tilata kohteille, joissa on alle kaksi datajakamoa, koska näin pienet toimipisteet eivät vaadi kuiturungon tuomaa kuituyhteyksien hallintaa. Kuiturungon portit ovat normaalien kerroskytkimien sijaan pelkästään valokuitua ja mediamuuntimia varten. Kuiturungon
konfiguraatio kuitenkin suoritetaan samalla tapaa valmiiksi Valtorin määrittelemällä konfiguraatiolla, joka sisältää kaikki tarvittavat peruskonfiguraatiot kytkimelle. Normaalien kerroskytkimien sijaan kuiturunkojen kaikki portit asennetaan trunkiksi, joka tarkoittaa, että portit
ovat varattu kuljettamaan liikennettä kaikille määritetyille VLAN:ille.
Kuiturunkoon liitetään suora yhteys palveluntarjoajan liittymältä Ethernet-kaapelilla ja runkoon asennetaan muihin jakamoihin lähtevät valokuidut. Rungon portteihin voidaan asentaa
kuvion 15 mukaisia mediamuuntimia, joihin voi liittää joko yksimuoto- tai monimuotokuitua.
Jos toimipisteessä on viisi jakamoa tähtipisteen lisäksi, tulee runkoon vähintään saman verran
näille varattuja portteja kuituoptiikan yhteyksien kuljettamiseen. Muiden jakamoiden kuidut
liitetään tähtipisteen päässä ensin rungon porttiin kiinni, josta yhteys jatketaan kuitupaneelin
kautta kerrosjakamoon. Vikasietoisuuden tavoittelemiseksi kuiturunko voidaan kahdentaa, eli
asentaa pinoon myös toinen runko. Tämä tarkoittaa, että tähtipisteeltä lähtee kaksi kuituparia jokaiseen kerrosjakamoon yhteyden redundanttisuuden varmistamiseksi.
Jokaiselle asiakkuudelle on määriteltynä valmiiksi VLAN-ID:t kytkimille. VLAN asennuksissa
otetaan huomioon verkon erityispiirteitä, jotka määritellään oman VLAN identifikaationsa
alle. Näitä normaalista työasemaverkosta poikkeavia voi olla muun muassa videoneuvottelulaitteet, verkkotulostimet tai WLAN-verkko. Normaalisti kytkimille asennettava verkko kattaa
suurimmilta osin työasemaverkkoa. VLAN:it nimetään konfiguraatiossa numeroin, esimerkiksi
"VLAN 111 työasemaverkko". Tämä VLAN voidaan määritellä kytkimelle porttikohtaisesti, jolloin kyseinen portti kuuluu aina samaan VLAN segmenttiin käyttäjästä riippumatta. (Shackleford 2012, 95-98.)
VLAN-tunnisteet mahdollistavat sen, että esimerkiksi luokkatiloissa opiskelijoiden työasemilta
ei voi olla suoraan yhteydessä opettajien tietokoneisiin. Palomuuri käsittelee tällaiset yritykset haitallisena liikenteenä ja estää sen kulkeutumisen segmenttien välillä. Näiden lisäksi kytkimille annetaan hostname, isäntänimi, jonka avulla voimme tunnistaa laitteen verkossa. Jokaisella kytkimellä on oltava hostname, jotta kytkin olisi saavutettavana verkossa myös muille
laitteille. (Juniper Networks, Inc. 2018.)
Kytkimet saavat omat IP-osoitteensa, jonka avulla näihin voi ottaa etäyhteyden esimerkiksi
PuTTY-ohjelmalla. IP-osoite annetaan oletusyhdyskäytävän, ip default gatewayn, mukaan,
joka on myös esimäärittelyissä annettu. Käyttöoikeuksien ja vaihtuvien salasanojen takana
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oleva etäyhteys mahdollistaa konfiguraatioiden muutokset ja kytkimeen kiinni pääsyn tarvittaessa myös kohteelta poistumisen jälkeen. Vikatilanteita varten myös kytkimen lokaatiotieto
on tärkeä määritellä laitteelle, jotta kytkin on helppo paikallistaa. Tämä määritellään ”snmpserver location” komentorivillä.
Kerroskytkimet viedään omille paikoilleen ristikytkentätiloihin, jossa ne ruuvataan hyllyyn.
Yhteyksien yliheitto pyritään suorittamaan vasta, kun kaikki kohteelle tarkoitetut kytkimet on
asennettu vanhan infran rinnalle. Tällä mahdollisestaan mahdollisimman sujuva yliheitto ilman pitkiä katkoja. Yliheitolla tarkoitetaan vanhojen yhteyksien siirtämistä uusiin kytkimiin
ja palveluntarjoajalle. Käytännössä se tarkoittaa, että vanhasta kytkimestä irrotetaan verkkokaapelit ja siirretään uuden kytkimen portteihin, jolloin yhteydet tulevat jatkossa uudelta
kytkimeltä.
Projektipäällikkö on neuvotellut yliheitosta asiakkaan kanssa ennen asennuspäivää, jotta asiakkaalta ei katkea yhteydet kesken videoneuvottelun tai tallentamattomien verkkotöiden aikana. Yliheiton toteutuminen pyritään suorittamaan juuri sovittuna ajankohtana, jotta asiakkaan toiminta ei rasitu uudistuksesta. Vanhan infran rinnalle rakentaminen mahdollistaa sen,
että uuteen kytkimeen saadaan yhteydet asennettua valmiiksi ennen yliheittoa, jolloin pelkällä Ethernet-kaapelin vaihdolla kytkinten välillä tietoliikenne katkeaa vain 10-20 sekunniksi
per työpiste. Tässä eniten aikaa vievä tekijä on yleensä vanha ristikaapelointi, joka pyritään
uuden verkon asennuksessa nostamaan ajan tasalle. Useissa vanhemmissa ristikytkentätiloissa
on ristikytkennät toteutettu vanhemmalla Cat5-verkkokaapelilla, joka pyritään vaihtamaan
pois. Tämä voi vaikuttaa asennuksen toteutusaikaan jopa tunneilla.
Uuteen kytkimeen liitetään tähtipisteeltä tuleva kuituyhteys. Tämä liitetään kerroskytkimen
kuituporttiin mediamuuntimella. Nousukaapeli tulee talojakamosta rakennuksen yleiskaapeloinnin mukana kerrosjakamon kuitupaneeliin, josta se jatkuu omista porteistaan kytkimelle
erillisellä valokuitukaapelilla. Kerroksien ristikytkentätiloja voidaan käyttää myös kuitulinjojen hypytykseen, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että talojakamosta lähtevä kuitu kulkee
RKT 2 kautta RKT 3 kuitupaneelille eikä ainoastaan suoraan tähtimäisesti pääjakamosta.
Asennuksen jälkeen tarkistetaan vastaako kaikki kohteen kytkimet pingiin, eli laitteen saavutettavuuteen verkossa, ja ajetaan läpi testiskripti, joka tarkistaa toimiiko yhteys oikein ja
tarjoaako kytkimet asiakkaalle oikeaa verkkoa. Jos kytkimille on jäänyt portteja, joiden nopeus ei ole noussut vaaditulle tasolle, näiden nopeus voidaan nostaa pakottamalla portti tarjoamaan nopeampaa yhteyttä. Jos toimenpide ei riitä, pyritään selvittämään, onko kyse vanhoista verkkokaapeleista käyttäjän työpisteellä. Vanhat kaapelit eivät välttämättä ole ominaisuuksiltaan enää riittäviä tarjoamaan vaadittua nopeutta.
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9.2

Kytkinasennusten ongelmatilanteet

Asennuksen aikana voi nousta esiin esteitä, kuten ristikytkentätilojen hyllyjen syvyys. Kohteelle on tilattu kuvien perusteella entistä infrastruktuuria vastaavat verkkovälineet, mutta
kytkimien koko voi vaihdella laajasti eri valmistajien välillä ja on mahdollista, että uusi kytkin
ei mahdu hyllyyn syvyytensä takia. Tällaiset tilanteet pyritään ratkaisemaan joko hankkimalla
uusi kytkin, joka on syvyydeltään kaappiin sopiva tai käytetään taiteilijan luovuutta väliaikaisratkaisun keksimiseksi. Kytkimen väliaikaisasennus ei ole kenellekään edullinen tilanne, koska
tämä vaatii tulevaisuudessa uutta käyntiä, kun sopivan kokoinen kytkin on saatu haltuun. Kytkimen asennus perutaan kyseisen jakamon osalta kokonaan, jos tämän asentaminen ei vastaa
turvallisuusvaatimuksia. Näiden vaatimuksien mukaan tietoliikennevälineistöt on saatava lukittuun ristikytkentäkaappiin ja tilaan, johon on pääsy vain tietyillä ihmisillä organisaatiossa.
Valtiovarainministeriön toimitilojen tietoturvaohje 2/2013 tarjoaa tietoteknisten laitetilojen
turvallisuussuosituksia. (Valtiovarainministeriö, 2013.)
Kiinteistön vanha yleiskaapelointi voi osaltaan vaikuttaa uuden verkon toimintaan. Hieman
vanhempien toimitilojen kaapelointi on voitu toteuttaa liian vanhanaikaisella kuparikaapeloinnilla, joka estää suurempien kaistanopeuksien käyttämisen. Tilanteet voivat huonoimmassa tapauksessa aiheuttaa koko kuparikaapeloinnin uusimisen, jotta liikenne saadaan vastaamaan vaatimuksia, jotka kohteen nopeudelle on suunniteltu.
9.3

WLAN-tukiasemien konfigurointi ja asennus

WLAN-tukiasemat tilataan kohteelle sen mukaan mitä esikartoitus ja tiedustelu määrällisesti
on todennut. Yleisesti ottaen, jos nyky-yhteydet ovat toimivat, tukiasemat vaihdetaan yksi
yhteen, koska uusien tukiasemien kantavuus ja suurin mahdollinen käyttäjämäärä ovat kaiken
kaikkiaan yleensä paremmat kuin vanhojen. Tukiasemia asennetaan kuitenkin niin, että varmasti kattavat koko kiinteistön ilman katveita.
WLAN-tukiasemat asennetaan yleensä kattoon esille silmällä pitäen vaimentumaa aiheuttavia
tekijöitä. Eniten vaimentumaa aiheuttavat rakennuksen rakenteelliset tekijät, kuten betoni,
metallirakenteet ja tiili. Myös niin lasi- ja teräsovet kuin matalalla roikkuvat esineet, kuten
kankaat ja lamput vaimentavat huomattavasti kuuluvuutta. Rakennuksissa, joissa väliseinät
on tehty puusta tai kipsilevystä, kuuluvuudelle ei ole suurta haittaa, kun signaalit läpäisevät
materiaalit helposti.
Toimipisteissä langattoman verkon on tarjottava yhtenäinen ja katveeton verkko silloinkin,
kun verkon käyttäjä liikkuu kiinteistössä eri tilojen tai kerrosten välissä. IEEE:n standardit
802.11k-2008 ja 802.11r-2008 määrittelevät tekniikan, jossa hallintapalvelin seuraa käyttäjän
lähellä olevien signaalien voimakkuutta ja käyttäjän päätelaite hyppää käyttämään WLAN-tukiasemaa, jossa signaali on vahvempi. (IEEE Standards Association 2018.) Langattoman verkon
kuuluvuuden voi helposti tarkistaa oman päätelaitteen langattomia verkkoja kuulustelevalla
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sovelluksella tai tarkistaa signaalin voimakkuus Windowsin komentoriviltä kehotteella ”netsh
wlan show interface”.
Toimitilojen välikatossa olevat verkkorasiat toimivat erinomaisesti WLAN-tukiasemien asennukseen. Tukiasema yhdistetään RJ-45-verkkokaapelilla käytävän, tai tilan, verkkorasiaan,
josta se saa niin yhteyden kuin virrankin kerrosjakamoon asennetulta PoE-kytkimeltä. Ongelmia tuottavat vanhat toimitilat, joissa välikattoon ei ole rakennusvaiheessa vedetty verkkoa
varten kaapelointia ja tukiasemat joudutaan sijoittamaan käyttäjien huoneisiin. WLAN-tukiasemille on kerroskytkimillä omat portit, joihin on asennusvaiheessa määritelty langattoman
verkon VLAN.
Tukiasemille luodaan etätarkastelun mahdollistavalle verkkokontrollerille oma ryhmänsä. Ryhmän luomisen aikana määritellään kaikki tarvittava, mitä tukiasemilta vaaditaan. Tässä vaiheessa voidaan päättää, halutaanko toimipisteelle tarjota ensisijaisen sisäverkon lisäksi myös
vierailijaverkkoa. Kytkimelle asennetut, verkkoon liitetyt, tukiasemat tulevat MAC-osoitteensa perusteella esiin kontrollerille, josta ne voidaan provisioida ja liittää omaan ryhmäänsä, jolloin ne tarjoavat juuri toimipisteelle määriteltyä verkkoa. Tukiasemien kontrolleri
tarjoaa mahdollisuuden vianselvitykselle ja langattoman verkon ylläpidolle.
9.4

WLAN-asennuksen ongelmatilanteet

Ongelmatilanteeksi saattaa muodostua asennuksen esteettinen puoli. Asiakas voi ymmärrettävistä syistä tahtoa tukiasemien asennukselta mahdollisimman näkymätöntä tai siistiä toteutusta. Siistillä toteutuksella tarkoitetaan yleisesti sellaista, jossa tukiasema on kattopaneelissa tai seinässä kiinni niin, että siitä ei roiku verkkokaapeleita näkyvillä. Kattopaneeliin
asennus vaatii kiinteistöltä paneelien sisäpuolelle asennetut verkkopaikat, jotta tukiaseman
kiinnityksen jälkeen verkkokaapeli saadaan siististi vedettyä paneelin sisäpuolelle piiloon.
Tällainen asennus ei ole aina mahdollista toteuttaa, koska useimmissa kiinteistöissä ei ole
kattorasioita ja näiden asentaminen on haastavaa tai rakenteiden vuoksi liian kallista.
Seinään asennettuja valmiita tukiasemapaikkoja on hyvin harvoissa kiinteistöissä. Näissä tilanteissa asennuksen jäljet voidaan korjata piilottamalla verkkokaapelit sisustukseen sopiviin
johtokouruihin. Tällaisten tekijöiden vuoksi on hyvin tärkeää saada ennen asennusvaihetta
tietää, miten toteuttamiskelpoinen langattoman verkon asennus on kokonaisuudessaan.
9.5

Lähiverkon käyttöönotto ja tuotantoonsiirto

Fyysisen asennuksen jälkeen lähiverkon toimivuus testataan ja varmistetaan vielä, että asennettuihin kytkimiin saadaan etäyhteys ja kytkimet ovat hallinnassa. Kun kytkimet tarjoavat
sille määriteltyä verkkoa, tukiasemat on saatu hallintaan ja testiskripti on ajettu onnistuneesti läpi, voidaan kohteelta poistua.
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Lähiverkon asennuksesta laaditaan aina kattava dokumentointi, jota ilman palvelun laskutusta
ei voida aloittaa. Dokumentin tulee sisältää kaikki tehdyt muutokset, uuden infrastruktuurin
yksityiskohtaiset informaatiot ja asiakaskohtaiset tiedot. Dokumentin lisäksi uudesta verkosta
laaditaan kuvion 18 mukainen tarkka verkkokuva, jossa on visuaalisesti esitetty koko asiakasverkon infrastruktuuri. Tietoliikenneasiantuntija laatii verkkokuvan, johon piirretään ristikytkentätilat, näihin asennetut verkkolaitteet, näiden väliset yhteydet ja tukiasemat yhteyksineen. Näihin dokumentteihin päivitetään tulevaisuudessa toimipisteelle mahdollisesti suoritettavia muutoksia, jotta toimipisteen kokonaiskuvaa voidaan seurata ja siitä on aina ajantasainen tieto. Verkkokuvan piirtämiseen on olemassa muutamia hyviä sovelluksia, yhtenä esimerkkinä Microsoftin Visio – piirustusohjelma.

Kuvio 18 - Visuaalinen verkkotopologia
Lopullisten dokumenttien valmistuttua työ katselmoidaan tähän tarvittavan asiantuntemuksen
omaavan asiantuntijan toimesta. Palvelua ei hyväksytä tuotantoon, jos dokumentteja ja asennusta ei olla suoritettu asianmukaisesti loppuun. Asiakkaalle ei tarjota keskeneräistä tuotetta, vaan palveluun liittyvät työvaiheet suoritetaan loppuun ennen tuotantoonsiirron päätöstä.
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Palvelu -ja asiakaskohtaiset tuotepäälliköt ja projektipäälliköt huolehtivat, että kaikki laskutukseen ja tuotantoonsiirtoon liittyvät kriteerit ovat täytetty ja asiakas on täysin tietoinen
uudistuksen tuomista muutoksista. Asiakasta ei jätetä roikkumaan uuden palvelun kanssa ilman asianmukaista neuvontaa ja ongelmatilanteisiin liittyviä yhteystietoja. Asiakkaan toimipiste lisätään myös häiriötiedotejakeluun, jotta mahdollisista huoltokatkoista, häiriöistä ja
toimintaan tai palveluun kohdistuvista matalista, korkeista ja kriittisistä tapahtumista voidaan
viestiä asiakkaalle asianmukaisella viiveellä.
Lähiverkko ja tähän kuuluvat palvelut siirtyvät tuotantoonsiirron jälkeen Valtorin 24/7 ylläpitoon, valvontaan ja palvelun elinkaaren hallintaan. Palvelun elinkaaren hallinta ja valvonta
mahdollistavat asiakkaalle nopean reagoinnin esimerkiksi verkkoliikenteen katketessa tai fyysisen infrastruktuurin pettäessä. Valvontaa suorittava asiantuntija pyrkii selvittämään vian välittömästi tämän ilmestyessä ja tarvittaessa Valtorin asiantuntija käy paikan päällä korjaamassa tai vaihtamassa viallisen tuotteen.
10

Yhteenveto ja pohdinta

Laajan projektikokonaisuuden onnistumiseen vaaditaan henkilöresursseja, jotka ovat omistautuneita tavoitteiden täyttämiseen. Onnistunut projekti on kiinni järjestelmällisestä tavoitteiden seurannasta, sidosryhmien välisestä aktiivisesta kommunikoinnista ja halusta työskennellä
kohti yhteistä päämäärää.
Työmäärä projektin alusta aina laskutukseen ja elinkaarihallintaan on monen tekijän summa.
Onnistuessaan projekti voi antaa erinomaisen kuvan palveluntarjoajan toiminnasta ja epäonnistuessaan saattaa vaikuttaa vuosiksi eteenpäin luottamuksen puutteena aiheuttaen voimakasta muutosvastarintaa uutta palvelua kohtaan.
Käyttöönottoprosessin jatkuva kehittäminen ja osa-alueiden linkittäminen toisiinsa ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta vältymme turhilta aikaa ja budjettia kuluttavilta kompastuskiviltä.
Projektin eri osa-alueiden päälliköiden ja omien vastuualueidensa asiantuntijoiden välinen aktiivinen kanssakäyminen ja tiedon jakaminen auttavat myönteisesti niin projektin onnistumisen, että asiakkaalle syntyvän mielikuvan kanssa. Yhtenäinen palvelua tarjoava organisaatio
synnyttää luottamusta uuden tuotteen ja tämän ympärille rakentuvan palveluorganisaation
toimintaa kohtaan.
Opinnäytetyön valmistumisen aikana projektin sisällä on näkynyt selkeää edistystä eri osa-alueiden ja sidosryhmien yhteen sulautumisessa. Käyttöönottoprojektin sisällä on tapahtunut toiminnan alkamisen jälkeen muutoksia työvaiheissa, joista tuoreimpia lisäyksiä ovat työssä käsitelty tietoliikenteen nykytilan kartoittaminen ja tämän standardoitu katselmointi. Näiden sulauttaminen mukaan kokonaisprosessiin loi omat haasteensa, mutta kehittämistyön tuloksena
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toiminta on saatu sellaiseen muottiin, joka alkaa näyttämään yhtenäiseltä sekä tekijöiden
että asiakkaan silmissä.
Yksittäisten asiakkuuksien ja näiden toimipisteiden käyttöönottoprojektin tuloksissa on näkynyt toistettavuutta jo useamman kuukauden ajan. Tässä käyttöönottoprojektin reliabiliteetilla tarkoitetaan projektin osa-alueiden ja prosessien linkittymistä toisiinsa samaa kaavaa
noudattaen niin usein, että tuloksia voi arvioida lähtötasoon. Eri alueiden linkittyminen toisiinsa on esitetty omalla tavallaan sekä kuviossa 5 että yhteenvetoa varten kehitetyssä kuviossa 19.

Kuvio 19 - Prosessikaavio
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Kuvioon 19 on kehitetty prosessikaavio opinnäytetyössä kuvatun Reitti-lähiverkon käyttöönottoprosessista. Kuviossa näkyy tiivistettynä opinnäytetyössä läpi käyty tuotteen käyttöönoton
eteneminen, joka lähtee asiakkaan tahdosta aloittaa Reitti-lähiverkkoon liittyvä projekti.
Myönteisen päätöksen jälkeen projekti pyritään aikatauluttamaan ja tästä luodaan ensimmäiset alustavat budjetit. Lähiverkon uudistamiseen liittyvä budjetti saattaa muuttua hieman
seuraavan askeleen, asiakasviraston tietoliikenteen nykytilan kartoituksen jälkeen, kun tiedämme tarkasti mitä uuden infrastruktuurin rakentamiseen vaaditaan. Kartoituksella pyritään
ottamaan selvää asiakkaan tietoliikenteen nykytilasta, jotta osataan luoda suunnitelmat tulevalle tietoliikenneuudistukselle ja näin myös luoda tukevampi pohja budjetille.
Laitetilausten ja suunnitelmien edellytyksenä toimii Valtorin tietoliikenteeseen erikoistuneen
asiantuntijan hyväksyntä esikartoituksen tuotoksista. Jos tarvittavia tietoja puuttuu, pyritään
suorittamaan kartoitus uudelleen niin, että puuttuvat tiedot saadaan kirjattua. Tätä pyritään
kuitenkin välttämään, jotta resursseja ei sidota turhaan kiinni tehtävien uudelleen suorittamiselle. Ylimääräisten kulujen välttämiseksi kartoituksia varten on luotu ohjeistus ja standardoitu työtapa, joita pyritään seuraamaan ja noudattamaan jokaisella kartoituksella.
Ennen lähiverkon asennusta liittymästä huolehtiva palveluntarjoaja, Telia, on käynyt asentamassa asiakasvirastoon uuden liityntäverkon asiakaspäätelaitteen. Tämä on ehdoton vaatimus
sille, että lähiverkon asennukset voidaan aloittaa, koska lähiverkko rakentuu tämän liittymän
ja sen hallintaa valvovan palveluntarjoajan ympärille. Liittymän asennus ja yliheitto tapahtuvat ulkopuolisen asentajan toimesta ja pyritään suorittamaan hyvissä ajoin ennen uuden lähiverkon suunnittelun toteutusta.
Kaikki Reitti-lähiverkon asennustyöt dokumentoidaan ja nämä loppudokumentit katselmoidaan samalla tapaa kuin esikartoitukset. Tuotantoonsiirtoon vaaditaan asialliset dokumentit,
jossa käydään läpi kaikki tehdyt muutokset ja uuteen lähiverkkoon liittyvät kohdat spesifisellä
tasolla. Dokumentit käytetään erikoistuneilla tietoliikenneasiantuntijoilla ja hyväksytään läpi
vasta, kun pakolliset tiedot on täytetty asianmukaisesti.
Projekti siirretään tuotantoon päätöskokouksen yhteydessä. Tuotantoonsiirto antaa perusteet
aloittaa lähiverkon ja Valtorin palveluiden laskutuksen ja siirtää asiakasviraston tietoliikenteen valvonnan ja hallinnan Valtorille. Tässä vaiheessa asiakasvirasto liitetään mukaan Valtorin häiriö- ja huoltotiedotejakelulistalle, jotta asiakas saa ajankohtaiset tiedot mahdollisista
huoltokatkoista ja häiriöistä. Päätöskokous ja tuotantoonsiirto päättävät projektin ja aloittavat tuotteen jatkuvan palvelun vaiheen.
Valtorin elinkaaripalvelu pitää huolta, että asiakas saa koko palvelun elinkaaren ajan tuotteille asianmukaista ylläpitoa ja reagoi muuttuvaan ympäristöön tuottamalla ja kehittämällä
palvelua asiakkaan tarpeiden ja teknologian kehityksen mukaisesti.
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11

Oman oppimisen arviointi

Opinnäytetyön rakentaminen oli useamman kuukauden mittainen, työssäoppimiseen painottuva prosessi. Tietoliikenne laajana käsitteenä oli tekijälle täysin uusi vielä vuosi sitten ja
projektin tiivistäminen näihin 40 sivuun tuntui ajoittain mahdottomalta tehtävältä. Työ valmistui loppujen lopuksi suhteellisen nopeasti, kun sai punaisesta langasta kiinni, keksi tyylin
yksinkertaistaa projektin kokonaisuuden ja välttää arkaluontoiset yksityiskohdat järkevästi.
Työn tekeminen oli haastavuudeltaan ja sisällöltään erittäin mielekäs. Olen hyvin tyytyväinen, että valitsin tämän kyseisen aiheen, koska tunnen saaneeni siitä varmasti enemmän hyötyä itselleni kuin lukijat tulevat siitä mahdollisesti saamaan. Oma osaaminen ja tietotaito kehittyivät huimasti työn edetessä ja projekti pakotti etsimään informaatiota lähteistä, jotka
osoittautuivat erittäin hyviksi. Toivon, että lukija saa työstä irti peruskäsityksen, mitä kaikkea
tietoliikenneprojektin loppuunsaattaminen palveluntuottajalta vaatii.
Tällaisen laajan projektin, joka sitoo eri sidosryhmiä toisiinsa, onnistuminen on kiinni sidosryhmien osaamisesta ja yhteen sitoutumisesta. Kuuluisa yhteen hiileen puhaltaminen on projektin onnistumisen peruskiviä. Aiheeni valikoitui alun perin huomattuani, että joissain tapauksissa projektin eri osa-alueita yritettiin kiirehtiä eteenpäin jo ennen kuin edellinen oli
valmistunut. Tällainen toiminta aiheuttaa pahimmillaan lovia budjettiin ja vie aikaa työltä,
joka edistäisi asianmukaisesti projektin etenemistä.
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