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Opinnäytetyössä arvioitiin Kaisanet Oy:n digitalisaatiohankkeeseen liittyviä radioverkkoverkkotekniikoita 
sekä niiden soveltuvuutta kaupalliseen toimintaan. Arviointi suoritettiin rakentamalla Kaisanet Oy:lle tes-
tiympäristö, joka koostui kahdesta yleisimmästä lyhyen kantaman radioverkkotekniikasta. Tavoitteena oli 
tutkia signaalien materiaalien läpäisykykyä, kantomatkaa ja häiriönsietokykyä.  Käyttäjille jaettiin myös lait-
teistoja kotiin ja pyydettiin palautetta asennukseen, käytettävyyteen ja toimivuuteen liittyvistä seikoista. 
Testiympäristöstä saadut tulokset eivät täyttäneet täysin odotuksia, sillä mittalaitteistosta johtuen osaa 
signaaleista ei voitu havainnollistaa. Haluttuja asioita voitiin kuitenkin tutkia kokeellisesti ja arvioida niitä 
teknologioiden perusominaisuuksien pohjalta.  

Mittauksessa saatujen tulosten ja päätelmien, sekä käyttäjien kokemusten perusteella kaikkien radioverk-
kotekniikoiden todettiin toimivan luotettavasti ja soveltuvan niille tarkoitettuihin käyttöympäristöihin. Ra-
diosignaalien kantamassa, materiaalien läpäisykyvyssä tai toiminnan luotettavuudessa ei esiintynyt juuri-
kaan eroavaisuuksia. Laitteistojen käyttöönotot koettiin kohtuullisen helpoksi, eikä merkittäviä puutteita 
tai kehitettäviä asioita tullut esille. Tulosten ja käyttökokemusten perusteella radioverkkoteknologioita ei 
voitu, eikä ollut syytä asettaa paremmuusjärjestykseen. Laitevalmistajien havaittiin olevan voimakkaasti 
sitoutuneita valitsemaansa radioverkkotekniikkaan, joten ekosysteemin eri osat kannattaakin liittää yhteen 
useita eri radioverkkotekniikoita tukevilla laitteistoilla parhaan mahdollisen hallittavuuden ja kustannuste-
hokkuuden saavuttamiseksi.  

Kaupallista toimintaa käsiteltiin hyvin suppeassa muodossa ja lähinnä kotiasiakastoimitusten näkökul-
masta. Laitteiston tai palvelun toimitusmalleista yksinkertaisin on pelkkä tuotemyynti, jonka tuotto-odo-
tukset jäävät hyvin pieniksi markkinoilla vallitsevan kilpailun johdosta. Lisäämällä mukaan suunnittelua ja 
asennusta, voidaan katerakennetta parantaa jonkin verran. Muuttamalla toimitusmalli kuukausimaksul-
liseksi palveluksi, asiakkaan kynnys hankkia palvelu pienenee kertainvestointien vähentyessä ja riskien pois-
tuessa lähes kokonaan. Kuukausimaksullisen palvelun täydentäminen laajakaistayhteydellä tarjoaakin asi-
akkaalle täydellisen palvelukokonaisuuden ja myyjälle ansaintamahdollisuuden pitkien sopimusten muo-
dossa. 
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Radio network technologies related to Kaisanet Oy’s digitalization initiatives were tested in this Bachelor’s 
thesis. Furthermore, the technologies’ suitability to commercial operations was evaluated. A test environ-
ment was built to evaluate the two of the most common short-range radio network technologies. The ob-
jective was to study transmissibility, range and noise resistance of materials. The test users could also use 
test devices in their homes. Feedback about installation, usability and functionality was requested from 
the user. The results from the test environment did not fully meet the expectations, as some of the sig-
nals could not be illustrated due to the measurement equipment. However, it was possible to examine 
the test objectives through experiments and evaluation of the technologies’ basic attributes. 
 
On the grounds of the measurement results and experience, the network technologies were found to 
work reliably in their intended environments. Range of radio signals, transmissibility of materials and reli-
ability of operations had not significant differences. Implementation of the equipment was found to be 
fairly easy, and there were no significant shortages or issues in need of development.  Based on the test 
results and user experience, there is no need to rank the technologies in any order. Equipment manufac-
turers were perceived to be committed to the network technology they had chosen. Because of that, it’s 
useful to the equipment that can use multiple radio network technologies. 
 
Commercial activities were covered in a narrow form and mainly from the customer deliveries’ stand 
point. The simplest delivery model would be a model of plain equipment sales. The expected income in 
the model would be very moderate in consequence of hard competition on the market. By adding design 
and installation to the mix, the margin structure could be moderately improved. The customer’s threshold 
to purchase the ecosystem would become smaller by changing the delivery model to a service-model with 
a monthly based fee. The customer would receive a complete service by complementing the ecosystem 
service with a broadband connection. That way, the seller would also benefit through long term con-
tracts.  
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Symboliluettelo 

5G  Viidennen sukupolven matkapuhelinteknologia. 

AES Advanced Encryption Standard. Tietotekniikassa käytetty lohkosalausmene-

telmä.  

BLE  Bletooth Low Energy. Lyhyen kantaman ja matalan energian Bluetooth-tekniikka. 

Bluetooth Lyhyen kantaman radiotekniikka, joka on versioitu 1–3 ja josta käytetään myös 

  nimitystä Bluetooth Classic. 

Digitalisaatio Digitaalisen tieto- ja viestintätekniikan yleistyminen arkielämässä. 

Ekosysteemi Tässä työssä ekosysteemillä tarkoitetaan useista eri kokonaisuuksista muodos- 

  tuvaa palvelukokonaisuutta. 

IMS  Industrial, Scientific and Medical. Maailmanlaajuinen radiotaajuuskaista, joka ei 

  vaadi erillistä lupaa. 

IoT  Internet of Things, suomenkieliseltä nimeltään esineiden internet. 

LPD  Lisenssivapaa radiotaajuuskaista, joka ei vaadi erillistä lupaa. 

Mesh  Kutsutaan myös nimellä WMesh. Tarkoitetaan reitittävää langatonta radio- 

  verkkoa. 

WI-FI  Standardin 802.11x mukainen langaton verkkoteknologia. Tunnetaan kansankie- 

  lellä myös nimellä WLAN. 

ZigBee Standardin IEEE 802.15.4 mukainen lyhyen kantaman ja matalan energian radio-

tekniikka. 

Z-Wave  Lyhyen kantaman ja matalan energian radiotekniikka, joka on tarkoitettu 

  erityisesti kotiautomaatioon. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tavoite on tutustua ensisijaisesti lyhyen kantaman radioverkkotekniikoiden 

ominaisuuksiin, niitä hyödyntäviin laitteistoihin ja niiden avulla toteutettuihin toiminnallisuuksiin. 

Tulokset perustuvat suurelta osin käyttäjiltä saatuihin kokemuksiin sekä testiympäristöön, jossa 

analysoidaan tarkemmin kuluttaja-asiakkaille tarkoitettuja radioverkkotekniikoita. Tekniikoiden 

tekniset yksityiskohdat on tarkoituksella jätetty vähemmälle käsittelylle, sillä niistä löytyy inter-

netistä runsaasti materiaalia ja myös opinnäytetöitä. 

Radioverkkoihin perustuvien laitteistojen käyttöönotolla, käytettävyydellä, tukipalveluilla ja le-

vinneisyydellä käyttäjien keskuudessa on suuri merkitys. Kuluttaja-asiakkaat kiinnittävät huo-

miota myös hinta-laatusuhteeseen ja laitteiden sekä niiden avulla toteutettujen toimintaympä-

ristöjen tukipalveluihin. 

Kaisanet Oy selvittää mahdollisuutta ottaa osaksi liiketoimintojaan myös lyhyen kantaman radio-

verkkotekniikoilla toteutetut järjestelmät, joista myös käytetään nimitystä ekosysteemi. Tässä 

työssä saatuja tuloksia ja kokemuksia voidaan hyödyntää liiketoimintaa ja sen kannattavuutta ar-

vioitaessa. 
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2 Vaihtoehtoisten lyhyen kantaman radiotekniikoiden esittely 

Tässä työssä ei paneuduta tarkemmin eri tekniikoiden yksityiskohtaiseen esittelyyn, sillä tietoa on 

julkisesti saatavissa internetistä ja jokaisesta tekniikasta on tehty yksi tai useampia opinnäyte-

töitä. Pääpaino on toiminnallisissa ominaisuuksissa lähinnä käyttäjän näkökulmasta ja soveltu-

vuudessa erilaisiin käyttöympäristöihin. 

2.1 5G-teknologia 

5G on viidennen sukupolven matkapuhelinteknologia, jonka käyttö kaupalliseen tarkoitukseen on 

tarkoitus aloittaa vuonna 2019. Sen keskeisimpiä ominaisuuksia ovat suurempi nopeus, suurempi 

kapasiteetti ja pienemmät viiveet. Nämä ominaisuudet saavutetaan siirtymällä korkeammalle 

taajuusalueelle, alkuvaiheessa 3,5 GHz kaistalle. 

Teknologian soveltamisesta eri käyttötarkoituksiin on hyvin erilaisia näkemyksiä, ja joissakin visi-

oissa 5G:n uskotaan korvaavan lähes kaikki vanhemmat radioteknologiat. Uuden tekniikan visioi-

daan tulevan myös kodin IoT-laitteisiin ja liittävän ne yhdeksi langattomaksi ekosysteemiksi muo-

dostaen älykodin kulunvalvontoineen, talotekniikan ohjauksineen, kodin viihdejärjestelmineen ja 

kodin turvalaitteistoineen. Tämä on mahdollista liittämällä kaikkiin toimilaitteisiin ns. eSim, joka 

on ohjelmoitavissa halutun operaattorin verkkoon. 

Muista tässä työssä käsiteltävistä radioverkkotekniikoista poiketen 5G toimii kaupallisella taa-

juusalueella, joten kaikesta 5G-verkon käytöstä joudutaan maksamaan teleoperaattorille jossain 

muodossa. Läheskään kaikki kodin ekosysteemin laitteistot eivät myöskään hyödynnä 5G-verkon 

uusia ominaisuuksia, vaan pienet siirtonopeudet ja kohtuulliset viiveet ovat hyväksyttävissä.  

Tästä syystä johtuen ns. vapailla taajuuksilla tulee hyvin suurella todennäköisyydellä olemaan 

edelleenkin suuri rooli pitkälle tulevaisuuteen ja niihin pohjautuvia laitteita kehitetään jatkossa-

kin. 

5G:n käyttämä nykyinen taajuusalue 3,5 GHz myös läpäisee rakenteita muiden radioverkkotek-

nologioiden käyttämiä matalampia taajuuksia heikommin. (Laaksonen 2018, 48 –55.) 
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2.2 WLAN / WI-FI 

Tunnetuin kotiympäristöissä käytetty Wlan-tekniikka on WI-FI, joka IEEE:n standardissa on jaettu 

useisiin eri kategorioihin 802.11x. Taulukosta 1 näkyy WI-FI-standardin tärkeimmät ominaisuu-

det. 

IEEE Aika 
Taajuus 

(GHz) 
Kaista 
(MHz) 

Nopeus 
(Mbit/s) 

Modulaa-
tio 

Kantavuus 
sisä/ulko (m) 

802.11 1997 2.4 22 1-2 DSSS 20 / 100 

802.11a 1999 2.4 / 5.0 20 54 OFDM 35 / 120 

802.11b 1999 2.4 22 11 DSSS 35 / 140 

802.11g 2003 2.4 20 54 OFDM 38 / 140 

802.11n 2009 2.4 / 5.0 20 / 40 65-135 OFDM 70 / 250 

802.11ac 2013 5.0 20-160 780 OFDM 35 / 120 

Taulukko 1. WI-FI-standardin tärkeimmät ominaisuudet      

WI-FI-tekniikalla voidaan rakentaa suorituskykyisiä ja halutun suuruisia lähiverkkoja niin koteihin, 

toimistoihin kuin teollisuusympäristöihinkin. Joissakin kaupungeissa WI-FI-tekniikalla on toteu-

tettu julkisia palveluverkkoja, joiden kautta kuka tahansa voi kytkeytyä internetiin ilman erillisiä 

kustannuksia. 

WI-FI-tekniikka on lähes aina mukana kodin langattomissa ekosysteemeissä, sillä sen kautta 

ekosysteemiä ohjaavat, kontrolloivat ja monitoroivat laitteet kuten matkapuhelin ja kannettavat 

tietokoneet on liitetty muihin ekosysteemin tekniikoihin. Kodin IoT-laitteet kuitenkin harvoin 

käyttävät suoraan WI-FI-teknologiaa, sillä sen radiot ovat isokokoisia, virrankulutus suurta ja tie-

donsiirtokapasiteetti tarpeettoman suuri. 

WI-FI-laitteiden käyttöönotto vaatii vähintään perustietämystä verkkoteknologiasta, mm. verkko-

osoitteiden käytöstä, oikean kanavan ja taajuusalueen valinnasta sekä tietosuoja-asetuksista. 

(Wikipedia 2018a.) 
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2.3 Bluetooth  

Bluetooth on lyhyen kantaman radiotekniikka, joka sai alkunsa matkapuhelinvalmistaja Ericssonin 

toimesta vuonna 1994. Teknologian aseman vahvistamiseksi vuonna 1998 perustettiin Bluetooth 

SIG (Special Interest Group), johon alkuvaiheessa kuuluivat merkittävät mobiili- ja IT-toimijat ku-

ten Ericsson, Nokia, Intel, IBM ja Toshiba. 

Bluetooth toimii vapaan taajuuden alueella 2.4 GHz. Bluetooth 1.0 rajoittui nopeudeltaan 1 

Mbit/s ja kantomatka jäi noin 10 metriin. Versiossa 2.0 maksiminopeus on n. 3 Mbit/s. Huolimatta 

kasvaneesta virrankulutuksesta saavuttiin selvästi Bluetooth 1.0:aa parempi hyötysuhde-tehono-

peussuhde. Virheenkorjaus myös uudistettiin tehokkaammaksi. Version 3.0 erityisominaisuuteen 

kuului sen kyky hyödyntää Wi-Fi 802.11 standardia, jolloin maksiminopeudeksi saavutettiin 24 

Mbit/s. Muutoin version voitiin katsoa olevan päivitetty Bluetooth 2.1. Bluetooth-versioita 1–3 

kutsutaan ns. classic-versioiksi, eikä niitä hyödynnetä IoT-laitteissa suurehkosta virrankulutuk-

sesta ja koosta johtuen. (Wikipedia 2018d.) 

2.4 BLE 

BLE (Bluetooth Low Energy) on uuden sukupolven Bluetooth-tekniikka ja jatkumo vanhoille clas-

sic-versioille. Johtuen BLE:n kehittyneistä ominaisuuksista ja uusista käyttötarkoituksista, se käsi-

tellään tässä työssä omana otsikkonaan. Virallisesti puhutaan Bluetooth 4.x -standardista eri ver-

sioineen. 

BLE:n keskeisin ominaisuus on pieni virrankulutus, jolloin se soveltuu käytettäväksi erityisesti IoT-

ympäristöissä. Pienellä nappiparistolla voidaan saavuttaa jopa useiden vuosien kestoikä ilman pa-

riston vaihtoa. Pieni virrankulutus perustuu ominaisuuteen, jossa laite on normaalisti passiiviti-

lassa ja aktivoituu vasta lähetystarpeen ilmaantuessa. Lähetysaika on myös vain muutamia milli-

sekunteja, jolloin energiantarve jää vähäiseksi. 

Vuonna 2016 julkaistiin BLE 5 -versio, jonka tavoitteena on tukea IoT-verkkojen uusimpia toimin-

nallisuuksia, jotka vaativat suurempaa nopeutta ja parempaa langattoman verkon tietoturvaa. 

BLE 5 tukee seuraavia verkkotopologioita: Point-to-point, broadcast ja mesh. 
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BLE on käytössä monissa kodin laitteissa ilman, että käyttäjä sitä edes tiedostaa. Tallaisia laitteita 

ovat esim. matkapuhelimet, tabletit ja kannettavat tietokoneet, viihde-elektroniikka, kotiauto-

maatio ja uudet autot. Tärkeimpinä sovelluskohteina voidaan mainita langattomat kuulokkeet ja 

kaiuttimet, langattomat tulostuslaitteet, erilaiset kotiautomaation ilmaisimet ja ihmiskehon seu-

rantaan liittyvät toiminteet kuten verensokerimittarit ja aktiivisuusrannekkeet. (Wikipedia 

2018d.) 

2.5 ZigBee 

ZigBee perustuu IEEE 802.15.4 langattomaan verkkostandardiin, joka julkaistiin ensimmäisen ker-

ran vuonna 2004. ZigBee toimii vapaalla taajuusalueella 2.4 GHz ja käyttää 16 kanavaa, joiden 

leveys on 2 MHz ja kaistanväli 5 MHz. Koska samalla taajuusalueella toimii myös muita laitteita 

(esim. WI-FI ja Bluetooth), ZigBee käyttää CDMA/CA-verkonsaantimenetelmää löytääkseen siir-

totieltä vapaan lähetyshetken. 

ZigBee-tekniikkaa käytetään langattomissa verkoissa, joissa tiedonsiirtomäärät ovat pieniä ja siir-

toajat lyhyitä ja joissa edellytetään pientä virrankulutusta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaiset 

anturiverkot, joissa monitoroidaan esim. lämpötilaa, kosteutta, ilmanpainetta, verenpainetta, ve-

rensokeria tai muita kehon arvoja. Käyttökohteita ovat myös liiketunnistimet ja ovi- / ikkunasen-

sorit. ZigBee soveltuu lisäksi älykkäiden valaistusjärjestelmien ohjaukseen (esim. Philips HUE), pis-

torasioiden säätöön ja kytkentään tai vaikkapa kodin ilmastoinnin ja lämmönsäädön ohjaukseen. 

(Kajaanin ammattikorkeakoulu 2016.) 

2.6 Z-Wave 

Alun perin Z-Wave kehitettiin vuonna 2003 tanskalaisen Zen-Sysin toimesta älykodin ja kotiauto-

maation ohjaamiseen. Vuonna 2005 perustettiin Z-Wave allianssi, jonka tavoitteena oli tuoda tek-

niikka globaalisti markkinoille, varmistaa laitteiden yhteensopivuus ja hankkia suuri joukko laite-

valmistajia tukemaan tekniikan kehitystä. 

Myös Z-Wave toimii vapaan taajuuden alueella, mutta käyttää alempaa 900 MHz taajuusaluetta. 

Tämän voidaan katsoa olevan haastavissa ympäristöissä etu, sillä matalat taajuudet läpäisevät 

rakenteita korkeita taajuuksia paremmin. 
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Z-Wave toimii pääsääntöisesti perinteisellä tähtitopologialla, mutta tukee myös mesh-topolgiaa. 

Tällöin ohjainlaitteen ei tarvitse keskustella suoraan toimilaitteiden kanssa (tähtitopologia), vaan 

toimilaitteet voivat välittää muiden toimilaitteiden ohjaussignaaleja verkossa. 

Älykodissa ja kotiautomaatiossa Z-Waven yleisimpiä käyttökohteita ovat valojen, lukkojen ja ter-

mostaattien ohjaus, anturitiedon keruu sekä lämmön ja ilmastoinnin ohjaus. (Wikipedia 2018b.) 

2.7 LPD433 

LDP433 on vapaalla taajuusalueella 433 MHz toimiva pienen energian radiotekniikka, jota käyte-

tään tyypillisesti vähäistä tiedonsiirtomäärää hyödyntävien laitteiden kuten erilaisten antureiden 

lukemisessa. Sovelluskohteita ovat myös langattomat avainjärjestelmät ja porttiohjaukset. (Wi-

kipedia 2018c.) 

2.8 Mesh-toiminnallisuus radioverkoissa 

Mesh-toiminallisuudella langattomissa verkoissa tarkoitetaan verkkorakennetta, jossa laitteet on 

kytketty toisiinsa siten, että ne voivat kommunikoida keskenään ja välittää liikennettä toisilleen. 

Tällä menettelyllä haetaan vikasietoisuutta verkkoihin varsinkin silloin, kun verkon laitteiden 

määrä on suuri ja osa päätelaitteista on kuuluvuusalueen rajoilla tai sen ulkopuolella koordinaat-

toriin nähden. Esim. ZigBee-verkoissa koordinaattori on tyypillisesti laite, joka ohjaa verkkoliiken-

nettä ja välittää käskyjä päätelaitteille. Tällaisia laitteita ovat mm. Cozify Hub ja Philips Hue -silta. 

Mesh-topologiat voidaan jakaa kahteen erilaiseen päärakenteeseen. 

 
   

 

 

Kuva 1. Täydellisesti kytketty Mesh-topologia 
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Kuva 2. Osittain kytketty Mesh-topologia 

 

Langattomissa verkoissa ei juurikaan esiinny täydellisesti kytkettyä Mesh-topologiaa, sillä kaikki 

päätelaitteet eivät kuule toisiaan matkasta, esteistä tai muista syistä johtuen. Esim. ZigBee on 

itsestään järjestäytyvä ja korjautuva Mesh-verkkoteknologia, jolloin verkko muodostuu auto-

maattisesti optimaaliseksi kuuluvuuden ja siirtokapasiteetin suhteen. 

Eri langattomilla verkkoteknologioilla, kuten Bluetooth, Z-Wave ja ZigBee, on omat protokollansa, 

joilla Mesh-toiminnallisuus muodostetaan, eivätkä ne ole yhteensopivia keskenään. WI-FI-ver-

koissa Mesh-toiminne voidaan muodostaa myös käyttämällä erityisiä Mesh-tuella olevia reititti-

miä tai toistimia. (Koudata n.d.) 
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3 Radioverkkojen tietoturva 

Suurin radioverkkojen tietoturvaan vaikuttava ja vaatimuksia lisäävä seikka on, että fyysistä mur-

tautumista verkkoon ei tarvita, vaan verkkoa voidaan kuunnella ja monitoroida sopivilla laitteilla 

sen kuuluvuusalueella. Tavoitteena voi olla tiedon keruu, häirintä tai estäminen. 

Yksinkertaisimmillaan langattomaan verkkoon murtautumista voidaan yrittää matkapuhelimeen, 

tablettiin tai kannettavaan tietokoneeseen asennetulla ohjelmistolla. Kehittyneempi menetelmä 

on käyttää spektrianalysaattoria, jolla signaali voidaan tallentaa myöhempää analysointia varten. 

Tavallisissa kotiympäristöissä riski ei ole suuri, sillä langattomassa verkossa lähetettävä tieto on 

lähinnä internetin käyttöä, musiikin kuuntelua ja IoT-laitteiden tiedonsiirtoa. Teollisuusympäris-

töissä riskit ovat suuremmat, sillä tiedonkeruulla voidaan vaarantaa liikesalaisuuksia, häirinnällä 

vaikeuttaa automaation toimintaa tai estämällä pysäyttää tuotantoprosesseja ja jopa tehtaita. 

Tärkeimpiä teknisiä menetelmiä langattoman verkon tietoturvan varmistamiseksi ovat laitteiden 

välinen tunnistettavuus ja protokollatasolla tehtävät suojaustoimenpiteet. 

3.1 Laitteiden välinen tunnistettavuus 

Langatonta verkkoa suunnitellessa ja muodostettaessa määritellään aina, mistä laitteista verkko 

muodostuu. Eheyden säilyttämiksi laitteiden täytyy tunnistaa toisensa tai tieto hyväksytyistä lait-

teista on oltava reitittimessä, hubissa, sillassa tai muussa verkkoliikennettä ohjaavassa tai välittä-

vässä laitteessa. 

Tunnetuin laitteiden välinen tunnistautumistapa on Bluetooth-verkoissa käytettävä pariliitos. 

Haluttaessa muodostaa yhteys esim. matkapuhelimen ja Bluetooth-kuulokkeen välillä ne täytyy 

ensin ’parittaa’ keskenään. Molempien laitteiden Bluetooth kytketään päälle, jolloin matkapuhe-

lin ilmoittaa löytäneensä uuden laitteen ja kysyy sen yksilöllistä avainta. Kun kuulokkeen tunnis-

teavain syötetään matkapuhelimeen, se hyväksyy pariliitoksen kuulokkeen kanssa. Tämän jälkeen 

puhelin aina muistaa pariliitoksen eikä sitä tarvitse tehdä uudelleen. 

Hieman vastaavasti pariliitos tehdään myös ZigBee- ja Z-Wave-tekniikoissa. Niissä laite hyväksy-

tään pariksi verkkoa ohjaavan laitteen kanssa verkon käyttöliittymän kautta, eikä laite voi liittyä 

toiseen verkkoon ilman pariliitoksen purkua. Purku tehdään joko käyttöliittymästä tai verkkoa 
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ohjaavasta laitteesta. WI-FI-verkoissa laitteet liitetään pariksi tai suuremmaksi verkoksi määritte-

lemällä jokaiselle laitteelle verkon yksilöllinen IP-osoite, määrittelemällä verkossa käytettävä suo-

jausmenetelmä ja antamalla laitteelle verkon suojausavain. 

3.2 Protokollatason suojaus 

Tunnetuin suojausmenetelmä on SSL, jota käytetään liikennöitäessä IP-verkkojen yli esim. verk-

kopankkimaksamisessa. Kyseessä ei ole erityisesti langattomien verkkojen turvallisuutta lisäävä 

protokolla, mutta se sopii hyvin käytettäväksi myös niissä haluttaessa salata siirrettävää tietoa. 

SSL:n osapuolia ovat asiakas ja palvelin. Niiden välistä yhteyttä ylläpidetään istunnon (session) 

välisillä tunnistetiedoilla: 

- istunnon tunnistetiedot 

- toisen osapuolen X.509-tunniste 

- tiivistyskäytännöt 

- salausalgoritmien tiedot 

- 48 bitin yhteinen salaus 

SSL on salausprotokolla, joka toimii sovellustasolla. 

Salaus voi olla integroitu myös siirtoprotokollaan, kuten ZigBeen käyttämä 128 bittinen AES sa-

lausalgoritmi. Salausavain on integroitu suoraan laitteeseen ja se on käytössä ilman käyttäjän toi-

menpiteitä. Salausavainten määrä on 2128, joten oikean salausavaimen löytäminen on käytän-

nössä mahdotonta. 

Langattomassa verkossa hyödynnettäviä salausmenetelmiä on valtavasti, eikä niihin ole mahdol-

lista syventyä laajemmin tässä työssä. (Tampereen yliopisto 2015.) 
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4 Työn toteutus 

Työn tarkoitus oli tutkia kahden suositun lyhyen kantaman radiotekniikan, Wlan ja Zigbee, vaiku-

tusta toisiinsa ja toimivuutta asuinkiinteistöä vastaavassa toimintaympäristössä. Radiotekniikaksi 

valittiin ZigBee, testilaitteiksi Philips HUE -lamput ja Osramin kauko-ohjattava pistorasia, toimin-

taympäristöksi Kaisanet Oy:n koulutustilat ja mittalaitteeksi langattomien verkkojen laadukas 

spektrianalysaattori Ekahau Sidekick®. 

4.1 Testauksen organisointi ja raportointi 

Kuvassa 3 on esitetty pohjapiirros Kaisanet Oy:n kolmannesta kerroksesta. Piirrokseen on mer-

kitty testattavat laitteet. Ekahaun analysaattorilla oli tavoitteena mitata ZigBee-signaalin voimak-

kuus kunkin Philips HUE -lampun läheisyydessä, kirjata tulokset ja havainnoida, millä signaalin 

voimakkuudella lamppuja voidaan vielä ohjata ja havainnoida, häiritsevätkö WI-FI-signaalit ja Zig-

Bee-signaalit toisiaan. 

Tuloksia oli tarkoitus hyödyntää suunniteltaessa laitteiden konfigurointia ja sijoittelua kiinteistöi-

hin. 
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Kuva 3. Kaisanet Oy, 3. kerros pohjapiirustus 

 ZigBee-lähetin (Philips silta) 

 Philips HUE -lamppu 

Osram Smart+ -etäohjattava pistorasia 

4.2 Tekninen testaus 

Testiympäristö rakennettiin kuvan 4 mukaiseksi ja laitteet sijoitettiin kiinteistöön kuvan 3 mukai-

sesti. Toimivuus varmistettiin säätämällä valoja ja pistorasiaa matkapuhelimen käyttöliittymän 

kautta. 



12 

 

Kuva 4. Testiympäristö 

Philipsin lamppuja ohjaava ZigBee-silta asetettiin toimimaan ZigBee-kanavalla 11 ja suoraan Os-

ramin pistorasiaa ohjaava Cozify asetettiin toimimaan ZigBee-kanavalla 23. FritzBox reititin ase-

tettiin toimimaan WiFi 802.11b kanavalla 6.  

 

 

 

Kuva 5. Spektrianalysaattorin kuvakaappaus mittaustilanteesta 

 

ZigBee channel 23 2465 MHz ZigBee channel 11 2405 MHz WiFi channels 1-13 
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Philips HUE -lamput sytytettiin yksi kerrallaan puhelimeen ladatusta Cozifyn käyttöliittymästä. 

Lamppujen kirkkautta ja värikylläisyyttä säädettiin jokaisesta lampusta erikseen ja havainnoitiin 

toiminnon nopeutta.  

Valojen ohjauksessa ei havaittu viiveitä, ja niiden vaste ohjauskäskyihin oli välitön. Etäohjatta-

vassa pistorasiassa ei myöskään havaittu viivettä, vaikka ZigBee-kanava 23 ja FI-FI-kanava 11 ovat 

päällekkäisillä taajuusalueilla. 

Sekä WI-FI että ZigBee käyttävät samankaltaista CCA-mekanismia vapaan kanavan kuuntelemi-

seen. CCA sisältää myös Energy Detect-ominaisuuden, joka määrittelee, milloin kanavalla on lä-

hettävän laitteen kannalta riittävän vähän häiriösignaalia oman signaalin lähettämiseksi. Varsi-

naista dB-arvoa, joka ilmaisee, onko kanava käytettävissä vai ei, ei kuitenkaan ollut käytettävis-

sämme. Data käsitellään sekä WI-FI- että ZigBee-laitteissa normaaliolosuhteissa kuitenkin nano- 

tai mikrosekunneissa, joten yksittäisen laitteen viiveet eivät ole havaittavissa, vaikka se joutuisikin 

odottamaan vapaata kanavaa.  

Analysaattorissa huomasimme kuitenkin välittömästi, että taajuusspektriin piirtyi ainoastaan   

WI-FI-standardin mukaiset taajuudet. ZigBee-taajuuksia kuvaajasta ei voitu havaita. ZigBee-stan-

dardissa kaistanleveys on hyvin kapea, eli 2 MHz ja kontrollidata on hyvin marginaalista. Varsinai-

sen Philips HUE -lamppujen ja pistorasian ohjaamiseen vaadittava data on myös niin vähäistä, 

että analysaattorin herkkyys ei riittänyt havaitsemaan ZigBee-lähetettä. Toisin ilmaistuna analy-

saattorin Sweep Time ei ole tarpeeksi nopea. 

WI-FI-standardissa kaistanleveys on 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz tai jopa 160 MHz ja siirrettävän 

datan määrä huomattavan suuri johtuen mm. matkapuhelimen käyttöliittymän ja Cozifyn väli-

sestä liikenteestä sekä WiFi-standardiin kuuluvasta jatkuvasta kontrollidatasta. Testissä käytettiin 

20 MHz kaistanleveyttä. Tilanteen havainnollistamiseksi kuvaan 5 lisättiin piirtämällä myös Zig-

Bee-signaalien spektri. 

Koska mittaustuloksilla kuuluvuusaluetta ei voitu määritellä, päädyttiin kokeelliseen arviointiin. 

Myöskään suunniteltua seinärakenteiden vaikusta kuuluvuuteen ei voitu mitata. Testiympäristön 

seinämateriaalit olivat pääasiassa betonia ja osin myös raudoitettua betonia. Tällöin voitiin lähteä 

siitä olettamuksesta, että kokeellinen kuuluvuusarviointi vastaa ympäristöltään keskivaikeita olo-

suhteita. 

Tärkeää onkin, että laiteympäristön käyttöönottovaiheessa tehdään huolellinen kanavasuunnit-

telu verkon joustavan toiminnan varmistamiseksi. Suunnittelussa tulee huomioida, että vaikka 
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ZigBee-kanavanumerot ja WI-FI-kanavanumerot ovat samat, niiden taajuudet eivät vastaa toisi-

aan. 

Testissä pyrittiin vielä havainnoimaan Mesh-ominaisuuden vaikutusta langattomien laitteiden oh-

jaukseen etäisyyden kasvaessa. ZigBee-laitteet sammutettiin alkaen siltaa lähinnä sijaitsevista 

laitteista. Jokaisen laitteen sammutuksen jälkeen kokeiltiin, onko kauimpana sijaitsevat laitteet 

vielä ohjattavissa. Toimenpiteellä ei kuitenkaan havaittu olevan vaikutusta laitteiden toimintaan, 

joten pääteltävissä oli, että ZigBee-radiotekniikan kantama on riittävä keskikokoisessa huoneis-

tossa. 

Mesh on laitteen ominaisuus, jolla se voi toimia reitittimenä kahden tai useamman laitteen välillä 

silloin, kun etäisyydestä tai esteistä johtuen jokin verkon laite ei ole alkuperäisen lähettimen ta-

voitettavissa. 

4.3 Liitettävyys 

Liitettävyydellä tarkoitetaan tässä tapauksessa testiympäristön eri laitteiden liittämistä toisiinsa 

toimivaksi kokonaisuudeksi. Testiympäristössä on käytössä kahta eri langatonta tekniikkaa, WI-FI 

ja ZigBee. Molemmissa laitteiden liittäminen tapahtuu eri tavoin. Lisäksi tulee huomioida, kuinka 

kahden eri tekniikan liittäminen toisiinsa tulee tehdä. 

Matkapuhelimeen asennettu ohjelmisto keskustelee pilvipalvelussa sijaitsevan palvelimen väli-

tyksellä Cozify Hubin kanssa, joka puolestaan ohjaa Osramin pistorasiaa ZigBee-tekniikalla. Philip-

sin HUE -silta on Cozify Hubissa kiinni kiinteällä kaapelilla. Philips Hue -silta käyttää ZiGBee-tek-

niikkaa lamppujen ohjaamiseen. Philips Hue -silta ja Cozify Hub on paritettu toisiinsa, jolloin mat-

kapuhelimella voidaan Cozifyn kautta ohjata sekä etäohjattavaa pistorasiaa että Philipsin etäoh-

jattavia lamppuja. 

Toimivan kokonaisuuden muodostamiseksi täytyy ymmärtää sekä fyysinen liitettävyys että loogi-

nen liitettävyys. 
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Looginen liitettävyys 

Osram Smart+ pistorasia      

       Matkapuhelin 

Philips Hue -lamput 

Kuva 6. Havainnekuva loogisesta liitettävyydestä 

Looginen liitettävyys ilmaisee, mitkä laitteet liittyvät toisiinsa halutun toiminnallisuuden aikaan-

saamiseksi ja mitkä laitteet näkyvät suoraan toimintaympäristön käyttäjälle. Testiympäristössä 

käyttäjä ohjaa valaistusta ja pistorasiaa matkapuhelimen ohjelmiston avulla. Looginen liitettävyys 

on kunnossa, kun halutut toimenteet toteutuvat. Testiympäristössä laitteiden looginen liitettä-

vyys on esitetty kuvassa 6. 

 
Fyysinen liitettävyys 

Osram Smart+ -pistorasia Cozify-palvelin     

       Matkapuhelin 

     Reititin 

   Cozify Hub 

   Philips Hue -silta 

Philips Hue -lamput 

Kuva 7. Havainnekuva fyysisestä liitettävyydestä 

Fyysinen liitettävyys ilmaisee, kuinka toimintaympäristön eri tekniset laiteet liitetään toisiinsa, 

mitkä ovat liittämisessä käytetyt teknologiat ja mitä ohjelmistoja ja protokollia liittämiseen käy-

tetään. Liittämiseen voi myös kuulua käyttäjälle näkymättömiä komponentteja kuten pilvipalvelu 

ja siellä sijaitsevat palvelimet. Tavallisen käyttäjän kannalta fyysinen liitettävyys on usein käyt-

töönoton haastavin vaihe ja pienikin virhe aiheuttaa tyypillisesti ympäristön toimimattomuuden. 

Ensimmäiseksi testauksessa muodostettiin kuva siitä, mitä toiminnallisuuksia testiympäristöltä 

haluttiin. Seuraavaksi kartoitettiin, mitä laitteistoja toiminnallisuuden toteuttamiseksi tarvittiin ja 
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kuinka laitteistot tulee fyysisesti liittää toisiinsa. Käyttöohjeiden avulla selvitettiin liittämismeto-

dit ja esim. laitteiden vaatimukset langattomien verkkojen osalta. Rakennettu testiympäristö on 

esitetty kuvassa 8.  

Seuraavassa on kuvattu testiympäristön rakentaminen toteutusjärjestyksessä. 

1. Cozify Hub kytkettiin sähköverkkoon ja liitettiin RJ45-kaapelilla lähiverkon reitittimeen. 

Tällöin hub kytkeytyi automaattisesti internet-verkon kautta pilvipalveluun (jatkossa 

pilvi) sijaitsevaan Cozify-palvelimeen ja päivitti ohjelmistonsa uusimpaan versioon. 

2. Matkapuhelimeen asennettiin sovellusohjelmisto (applikaatio). Rekisteröityminen palve-

luun tapahtui ohjeistettuna sähköpostin ja sähköpostiin lähetetyn aktivointiavaimen 

avulla. 

3. Airam Smart+ pistorasia kytkettiin verkkoon ja yhdistettiin Cozify Hubiin matkapuhelimen 

applikaation ohjeiden mukaisesti. Pistorasia ilmestyi näkyviin applikaation laiteluette-

loon. 

4. Philips Hue -silta yhdistettiin sähköverkkoon ja liitettiin Cozify Hubiin RJ45-kaapelilla. Co-

zify Hubille annettiin ohjeiden avulla oikeudet hallita Philips Hue -siltaa. Applikaatiossa 

suoritettiin laitteiden uudelleen haku, jolloin myös Philipsin lamput ilmestyivät laiteluet-

teloon. 

Laitteiden liitettävyys testiympäristöön todettiin toimivaksi ja ongelmia ei esiintynyt. Onnistumi-

seen kuitenkin käyttäjältä vaaditaan langattomien verkkojen perusosaamista ja yhteyskäytäntö-

jen tuntemusta. Liitettävyyteen kuuluu myös muiden radiotekniikoiden lisääminen toimintaym-

päristöön ja niiden välisen liikennöinnin tutkiminen. Vaihtoehtoisten radioverkkotekniikoiden laa-

juudesta johtuen niitä kaikkia ei kuitenkaan käsitelty tässä testausympäristössä. 
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5 Valittavan ekosysteemin kuvaus ja sen toiminnallisuudet 

Lyhyen kantaman tekniikoiden laajasta valikoimasta ja laitekirjosta johtuen on selvää, että tele-

operaattorin kannalta tulee luoda ekosysteemi, joka tukee useita langattoman verkon teknologi-

oita. Selvityksen perusteella päädyttiin käyttämään Cozify Hubia.  

Havaintoympäristöksi valittiin yhden Kaisanet Oy:n työntekijän koti. Hänen tehtäväkseen tuli 

hankkia joukko laitteita, jotka liittyvät olennaisesti kodin viihteeseen, automatiikkaan, laitteiden 

ohjaukseen, mukavuuteen tai turvallisuuteen. Myös järjestelmän hallittavuuteen tuli kiinnittää 

erityistä huomiota ja pyrkiä rakentamaan yhdellä laitteella hallittava ympäristö. 

Valittava testausympäristö rakentui kuvan 8 mukaiseksi ekosysteemiksi. Hallintaportaali on esi-

telty kuvissa 9 ja 10. Jäljempänä kuvataan ekosysteemiin liitetyt verkkokomponentit sekä niiden 

soveltamisalueet ja käyttötarkoitukset. 

 

Kuva 8 (Hyvärinen 2018). Käyttäjän kotitestausympäristö 

  

Dimmer switch 

  

Bedroom 2 at-

mosphere light   

Bedroom 1 

night light   
Kitchen led lights   

  

Outdoor  
atmosphere lights 

 

Car heating out-

let 

Motion sensor & temperature 

  

Smoke alarm 

  

Water leak sensor & temperature 

  

Outdoor / Indoor tempera-

ture & humidity 

Mobile Device  4 

Mobile Device  3 

Mobile Device  2 

Mobile Device  1 
1 

Internet 
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5.1 Cozify Hub yleiskuvaus 

Cozify Hub on kotiautomaatiotuote, joka yhdistää usean eri valmistajan langattomat laitteet yh-

deksi kokonaisuudeksi. Kaikkia laitteita voidaan ohjata Cozifyn omalla applikaatiolla. 

Hubin radio-osa tukee seuraavia langattoman verkon tekniikoita: 

- WiFi (IEE802.11 b/g/n) 

- Bluetooth (2.1+EDR and Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0) 

- ZigBee (IEEE802.15.4, 2.4 GHz) 

- ISM band (433.92 Mhz) 

- Z-Wave (868 Mhz) (HW ready) 

Valmistajan mukaan Z-Wave-ohjelmistotuki Cozify Hubiin on tulossa vuoden 2019 aikana. 

Applikaatiot ovat saatavilla seuraaviin käyttöjärjestelmiin: 

- iOS 9.0 (tai myöhempi) 

- Android 4.1 (tai myöhempi) 

Luettelo ominaisuuksista sekä tuetuista ja testatuista laitteista löytyy tuotevalmistajan internet-

sivuilta. (Cozify 2018a.) 
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5.2 Cozify-hallintaportaali 

5.2.1 Laitenäkymä applikaatiossa 

 

Kuva 9. Cozify-matkapuhelinapplikaation kotitestausympäristön näkymä  

Laitenäkymästä on henkilösuojan vuoksi poistettu mobiililaitteiden yksilöintitiedot. 

Näkymässä on esillä kaikki Cozify Hubiin liitetyt havaintoympäristön ohjaukset. 
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5.2.2 Sääntövalikkonäkymä applikaatiossa 

 

Kuva 10. Cozify-matkapuhelinapplikaation sääntövalikkonäkymä 

Sääntövalikosta on henkilösuojan vuoksi poistettu laitteiden yksilöintitiedot. 

Valikossa kukin sääntö on manuaalisesti otettavissa pois käytöstä ja siinä on esitetty kuvankaap-

paus vain kolmen ensimmäisen säännön osalta käyttöönoton alkuvaiheessa. 
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6 Käyttäjäkokemukset Cozify-toimintaympäristöstä 

Käyttäjää pyydettiin kuvaamaan, mihin tarkoitukseen hän on toimilaitteen hankkinut, millainen 

oli laitteen käyttöönotto, millaista oli käytettävyys asennuksesta itse laitteen käyttöön, mitkä 

asiat koettiin vaikeiksi ja mikä oli helppoa ja joustavaa sekä mitä kehityskohteita havaittiin. Myös 

laitteen soveltuvuutta arkikäyttöön pyydettiin arvioimaan. 

6.1 Verkkokomponentti 1: TELLDUS 313159-lämpö-/kosteusanturi (ISM 433 MHz) 

6.1.1 Kuvaus 

Testattava laite koostuu ulko- ja sisälämpömittarista, joka sisältää myös kosteusanturin. Mitta-

rissa on kaksi LCD-näyttöä, joista on luettavissa molemmat lämpötilat sekä sisäilman kosteuspro-

sentti. Laite on kytkettävissä useisiin eri kotiautomaatiojärjestelmiin langattomasti ISM-taajuu-

della. 

6.1.2 Käyttötarkoitus 

Testiympäristössä laitteen käyttöä on ulotettu myös perinteisen lämpö- ja kosteusmittausten ul-

kopuolelle ja lukemia seurataan lähinnä Cozify-applikaation kautta. 

Mittarin kosteusarvolle on luotu sääntö (raja-arvo) applikaatiossa. Valitut mobiililaitteiden käyt-

täjät saavat ilmoituksen, kun huoneiston kosteusprosentti ylittää 50:n raja-arvon. Tämä viesti 

toistuu 60 minuutin välein käyttäjälle. Toistaiseksi testiympäristöön ei ole asennettu automaat-

tista mittausten perusteella tapahtuvaa kosteuden säätöä, vaan se hoidetaan käyttämällä ilma-

lämpöpumpun kosteudenpoistotoiminnallisuutta manuaalisesti. Automaattisäätö voidaan kui-

tenkin ottaa käyttöön esim. Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumpun MELCloud-applikaation 

avulla. 

Mittarin sisälämpölukemaa ei testiympäristössä käytetä automaatio- tai valvontatarkoitukseen. 

Tämä hoidetaan kahdella erillisellä sisälämpömittarilla, joista yksi valvoo mahdollista kiinteistön 

alilämpöä. 
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Ulkolämpötilaa tarkkaillaan applikaation kautta ja tämä tieto toimii myös ohjaussignaalina sään-

nölle, jossa ohjataan autolämmityspistorasiaa lämpötilan mukaan. 

6.1.3 Käyttöönotto 

Mittarin käyttöönotto tapahtui vaivattomasti. Cozify-applikaation laitteiden lisäys 433 MHz lait-

teissa tapahtuu pääsääntöisesti manuaalisesti. Tällöin lisäys suoritetaan valitsemalla ohjelmassa 

käytettävä radioteknologia, jonka alle laitteistovalmistaja on lisännyt eri laitetoimittajia merkeit-

täin.  

Lämpömittarin osalta listalta valittiin valmistaja ”Proove”, jonka alle oli vastaavasti listattuja eri 

laitteistoja valmistajalta. Laitteistolistalta valittiin lämpö / kosteusmittari, jonka jälkeen applikaa-

tio pyysi kytkemään paristot mittariin. Tämän jälkeen Cozify Hub havaitsee viimeistään 10 minuu-

tin kuluessa laitteen, minkä jälkeen havaittu laite vahvistetaan hyväksynnällä liitettäväksi laiteym-

päristöön. Mikäli etsittävää laitetta ei löydy, tulee edellä mainittu toimenpide toistaa uudelleen. 

6.1.4 Käytettävyys testiympäristössä 

Käyttöönoton voitiin todeta olevan helppoa. Laitteiden parituksessa ei havaittu ongelmia, ja mit-

tarin paristokäyttö antaa joustavuutta tuotteen sijoittamiselle kiinteistössä. Haasteita tai puut-

teita ei havaittu, vaan laitteen käyttöönotto ja käyttö sujuivat ohjeissa kuvatulla tavalla. 

6.1.5 Kehitettäviä asioita 

Kehitettävinä asioina koettiin, että ulkolämpöanturin johto oli hieman liian lyhyt. Testiympäristön 

käyttäjä myös toivoisi, että mitattuja arvoja voitaisiin seurata taaksepäin esim. vuorokausi-, 

viikko-, kuukausi-, tai vuosigraafilla. Ominaisuus ei varsinaisesti ole mittalaitteen puute, vaan omi-

naisuus tulisi lisätä Cozify Hubiin. Tämä vaatisi lisäksi mittausdatan keräämistä valmistajan pilvi-

palveluun. Tulevassa IoT-maailmassa tällaisen ”Big Datan” kerääminen vaatii kasvavassa määrin 

konesalikapasiteettia, jolloin myös esiin nousee kuukausimaksullisuus kerättävän tiedon määrän 

mukaan. Kerättyä dataa voitaisiin hyödyntää mm. kiinteistövahingoissa vakuutusasiointeja suori-

tettaessa. 
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6.1.6 Soveltuvuus arkikäyttöön 

Lämpötila-/kosteusmittari on hankintahinnaltaan edullinen, vain noin 14 €. Toiminnallisia puut-

teita tai vikoja ei ole toistaiseksi havaittu ja käytettävyys on ollut helppoa. Kolme eri mittausta 

lisää myös Cozify-ympäristön sääntökategorioita kiitettävästi. 

6.2 Verkkokomponentti 2: Develco-vesivuotoilmaisin ja lämpötila-anturi (ZigBee) 

6.2.1 Kuvaus 

Vesivuotoilmaisin, jossa 85 dB sireeni. Mittaa myös lämpötilaa. Paristokäyttöinen, ilmoitettu toi-

minta-aika 5 vuotta. Kytkettävissä eri kotiautomaatiojärjestelmiin ZigBee-radiotekniikalla. 

6.2.2 Käyttötarkoitus 

Testiympäristössä vuotoilmaisin sijaitsee keittiön tiskikaapin sisällä. Ilmaisin on sijoitettu betoni-

lattian pintaan, jossa se parhaiten havaitsee mahdollisen kosteuden tai vesivuodon. Tässä koh-

teessa vuodon lähteitä voivat olla joko tiskikaapin vesipiste tai vieressä sijaitseva pesukone. 

Vesivuotoanturi ja sen sireeni testattiin kostealla pinnalla ennen anturin asentamista kaapiston 

alalevyn alle. Sireenin voimakkuuden todettiin olevan riittävä vuodon havaitsemiseksi kuulon pe-

rusteella ympäri asuinhuoneistoa ja myös asuinhuoneiston sellaisista osista, jotka eivät ole päi-

vittäisessä käytössä, kuten lämpökattilahuone tai muut aputilat. 

Vesivuodon havaittuaan Cozify-applikaatio myös lähettää valituille kotitalouden mobiililaitteille 

hälytyksen kolmella eri tavalla; tekstiviestillä, push-ilmoituksella sekä sähköpostilla. Tällä varmis-

tetaan se, että hälytys ei jää huomaamatta ja ongelmaan voidaan reagoida mahdollisimman no-

peasti. 
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6.2.3 Käyttöönotto 

Testiympäristössä käytettyjen ZigBee-laitteiden käyttöönotto on ollut vaivatonta. Niin myös vesi-

vuotoilmaisimen. Laitteen pariston kytkemisen jälkeen laite havaitaan välittömästi applikaation 

”lisää laitteita”-osiossa. 

6.2.4 Käytettävyys testiympäristössä 

Helpoksi ja joustavaksi koettiin laitteen käyttöönotto, anturin asennus ja pariston pitkä lasken-

nallinen käyttöikä. Haasteita ja puutteita ei havaittu, vaan laite toimi käyttöohjeessa kuvatulla 

tavalla. 

6.2.5 Kehitettäviä asioita 

Vuotoilmaisimen sekä palohälyttimen sireeni voisi toimia myös murtoilmaisimen lauetessa, jol-

loin pelotevaikutus tehostuisi. 

6.2.6 Soveltuvuus arkikäyttöön 

Anturi on hankintahinnaltaan noin 50 €. Pitkän toiminta-ajan sekä monipuolisten ominaisuuksien 

johdosta hinta-laatusuhteen voidaan katsoa olevan sopiva. Markkinoilla on myös edullisempia 

kosteusantureita, joten useiden antureiden tapauksessa voidaan säästää kustannuksissa. Tällöin 

joudutaan tinkimään sireenistä, mutta hälytykset mobiililaitteisin voidaan toteuttaa. 

Jatkokehityksenä on tarkoitus toteuttaa hälytyksen seurauksena automaattisesti magneettivent-

tiilin avulla tapahtuva vedensulku, jolloin vuodon sattuessa vesivahinkoja saadaan edelleen mini-

moitua.  
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6.3 Verkkokomponentti 3: Airam KD-101LE optinen palovaroitin (ISM 433 MHz) 

6.3.1 Kuvaus 

Paristokäyttöinen ketjutettava palovaroitin. Voidaan kytkeä sarjaan samassa kiinteistössä olevien 

ketjutusta tukevien palovaroitinten kanssa. Kytkettävissä eri keskusautomaatiojärjestelmiin lan-

gattomasti ISM-taajuudella. 

6.3.2 Käyttötarkoitus 

Testiympäristössä kodin muut palovaroittimet eivät ole ketjutettavaa mallia. Testattava palova-

roitin sijaitsee lähellä kodin tulisijaa sekä keittiötä, joista mahdollinen tulipalo on todennäköisin 

syttyvä. Varoitin hälyttää sireenin (85 dB) avulla sekä lähettää Cozyfyn kautta valituille käyttä-

jäympäristön mobiililaitteille hälytysviestin eri formaateilla kuten vesivuotohälytinkin (SMS, Push-

viesti ja email). 

6.3.3 Käyttöönotto 

Käyttöönotto tapahtui vastaavalla tavalla kuin verkkokomponentin 1 käyttöönotto. Käytettävä 

ISM-taajuus vaatii Cozifyssä sen, että tuote on tarkasti valittava tuettujen laitteiden listalta, jotta 

hub voi löytää sen laitteen virtojen kytkeydyttyä päälle. 

6.3.4 Käytettävyys testiympäristössä 

Helpoksi ja joustavaksi koettiin riittävät perusominaisuudet ja hälytysten siirto Cozifyn avulla va-

littuihin mobiililaitteisiin Haasteina ja puutteina havaittiin, että tämän laitteen kohdalla paritus 

hubiin jouduttiin suorittamaan useita kertoja, jotta laite kytkeytyi järjestelmään. Parittaminen 

vaati paristojen uudelleen kytkennän kolme kertaa ennen laitteiden kytkeytymistä pariksi. Asiaan 

vaikutti todennäköisesti ISM-taajuuden ruuhkautuminen. Mikäli muut ympäristöön kytketyt lait-

teet viestivät hubin kanssa parituksen aikana, mainostusviesti on voinut kadota matkalla. 
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6.3.5 Kehitettäviä asioita 

Ekosysteemin laitteiden yhteiskäyttöistä sireeniä tulisi kehittää käyttöympäristöön. Tällä hetkellä 

laitteiston pariston alijänne ilmoitetaan sireenillä. Joustavampi tapa olisi ilmoittaa asiasta Cozify-

viestien kautta valituille mobiililaitteille. 

6.3.6 Soveltuvuus arkikäyttöön 

Palovaroittimen hintaluokka on noin 20 €, jolloin sen voidaan todeta olevan edullinen ratkaisu 

kodin tai toimiston langattomaksi paloilmaisimeksi. Palohälytyksen yhteydessä on mahdollista 

ohjata esim. sähkörasioita virrattomaksi, mikä voi sammuttaa palon tai hidastaa sitä sähkörasioi-

hin kytkettyjen kodinkoneiden osalta. 

Testiympäristön käyttäjä suunnittelee jatkossa vaihtavansa palovaroittimen Nest Protect-palova-

roittimeen. Hinnaltaan kyseinen n. 140 € hintainen varoitin tunnistaa myös hiilimonoksidin ja li-

säksi varoittimessa on liiketunnistuksella varustettu yövalaisin. Yhden tai useamman palohälytyk-

sen aktivoituessa voidaan Cozifyn avulla vilkuttaa hälytysalueen valaisimia lisähuomion saa-

miseksi hälytykselle. 

6.4 Verkkokomponentti 4: Nexa WMR himmennettävä valokytkin (ISM 433 MHz) 

6.4.1 Kuvaus 

ISM-taajuudella toimiva vastaanotin, jota voi käyttää himmenninkytkimenä valaistuksen ohjauk-

seen. Valaisinpisteen ohjausta voidaan käyttää perinteisellä yksitiekytkimellä, mukana tulevalla 

kaukosäätimellä tai Cozify-applikaatiolla. Vastaanottimella voidaan himmentää valaisinta kahdek-

salle eri valaisuteholle. 
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6.4.2 Käyttötarkoitus 

Testiympäristön vastaanotin sijoitettiin päämakuuhuoneen valaisinkytkimen rasiaan. Huomioita-

vaa asennuksessa on se, että asennus vaatii sähköpätevyyden eikä laite ole tällöin normaalikulut-

tajan itse asennettavissa. Testiympäristön käyttäjä valitsi valaisimen ohjaukseen kytkimen ja ap-

likaation, jolloin kauko-ohjaimen käytöstä luovuttiin. Vastaanottimen himmennystoiminto on to-

teutettavissa molemmilla ohjaustavoilla. Himmennin käy läpi eri voimakkuustasoja, kun kytki-

mellä tai applikaatiolla suoritetaan nopea off-on-kytkentä valaisimen ollessa päällä. Valittu valai-

suteho voidaan lukita uudella off-on-kytkennällä. Mikäli jälkimmäistä toimintoa ei suoriteta, vas-

taanotin himmentää ja kirkastaa valaisinta neljä kertaa, kunnes se jää kirkkaimpaan asentoon. 

Tällä tavalla voidaan palauttaa valaisimen suurin kirkkaustaso käyttöön. 

6.4.3 Käyttöönotto 

Vastaanotin toimii ISM-taajuudella ja tämänkin kytkimen kanssa jouduttiin parituspainiketta pai-

namaan useita kertoja ennen kuin Cozify huomioi laitteen. Laitteiden etäisyys toisistaan ei ole yli 

kahta metriä suurempi, mutta tämän radiorajapinnan kanssa on havaittu varsinkin käyttöönoton 

aikana tiettyjä haasteita. Itse käytönaikaisia ongelmia ei ole havaittu toistaiseksi. 

Testiympäristöön on hankittu myös muita Nexan uppoasennettavia kytkimiä, mutta nämä vaati-

vat erillisen nolla- ja vaihejohtimien asennuksen. Tämä työ on mahdollista kiinteistöissä, joissa on 

putkitukset kytkimien ja valaisimien välillä. Asennukset tehdään työn vaativuuden vuoksi myö-

hemmässä vaiheessa. Testiympäristössä käytetty WMR-252 ei vaatinut erillistä nolla- tai vai-

hejohdinta. 

6.4.4 Käytettävyys testiympäristössä 

Helpoksi ja joustavaksi koettiin, että käytettävä malli ei vaatinut erillistä nolla- tai vaihejohdinta. 

Haasteena ja puutteena koettiin, että käytetty radiorajapinta oli hieman ongelmallinen käyttöön-

ottovaiheessa. Cozifyn tuotetuki suositteli vastaavia ZigBee-ohjaimia, jolloin tilatieto välittyy mo-

lempiin suuntiin. Hinta on kuitenkin noin viisinkertainen, mikä rajoittaa useiden kytkimien asen-

tamista. 
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6.4.5 Kehitettäviä asioita 

Huomioitaessa laitteiston tekniset rajoitukset varsinaisia kehitettäviä asioita ei ole. 

6.4.6 Soveltuvuus arkikäyttöön 

Valoautomaatio-ohjausta ei testiympäristössä voida tehdä johtuen tilatietovälityksen puutteista. 

Muutoin vastaanotin mukavoittaa ympäristön valaistuksen hallintaa, koska säätö voidaan tehdä 

matkapuhelimen applikaation avulla halutusta paikasta. 

Vaihtoehtoisena tapana valaistuksen ohjauksessa on käyttää joko älyvalaisimia tai älylamppuja. 

Testiympäristöön on tarkoitus jatkossa hankkia RGB-lamppuja, joilla eri ohjaustiloissa voitaisiin 

luoda erilaisia tilannevalaistuksia, kuten esim. punaiset valot palohälytyksen aikana tai siniset va-

lot vesivuodon aikana. Älyvalaisimien ongelma on kuitenkin se, että niitä ei voi ohjata päälle au-

tomatiikalla, mikäli perinteinen valokatkaisija on jäänyt off-asentoon. Tällöin testiympäristön 

käyttäjän valinta on etäohjattava vastaanotin, joka tulee piilotettavaksi valokatkaisijan taakse. 

 

 

6.5 Verkkokomponentti 5: Smart Motion Sensor -liikeilmaisin (ZigBee) 

6.5.1 Kuvaus 

Kolmitoiminen älykäs liikeilmaisinsensori, jossa on myös lämpötilan ja valovoimakkuuden tunnis-

timet. 

6.5.2 Käyttötarkoitus 

Testiympäristössä laitetta käytetään tällä hetkellä vain kahteen tarkoitukseen. Liikeilmaisimen 

keskeinen sijainti kiinteistössä on sopiva koko kiinteistön lämpötilavalvontaan. Cozify lähettää 
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push-viestin, mikäli kiinteistön lämpötila laskee alle ennalta asetetun raja-arvon. Vastaava ilmoi-

tus voidaan tehdä myös raja-arvon ylittävästä korkeasta lämpötilasta. Ilmoitus on myös määritel-

tävissä, mihin kaikkiin hallintalaitteisiin se lähetetään. 

Tärkeimpänä ominaisuutena testiympäristössä on kuitenkin kodin valvonta. Havaitessaan liikettä, 

Cozify lähettää viestin ennalta määriteltyihin hallintalaitteisiin, joita ovat kaksi matkapuhelinta. 

Tällä hetkellä kiinteistö asetetaan applikaation kautta poissa / kotona -tilaan manuaalisesti. Toi-

minallisuus on myös määriteltävissä automaattiseksi siten, että kaikkien mobiililaitteiden poistu-

essa kotoa laite menee poissa-tilaan ja jonkin laitteen palattua jälleen kiinteistöön, laite menee 

kotona-tilaan. Edellä mainitussa automatiikassa on ongelmana, että jos matkapuhelin saapuu 

kiinteistöön ilman WI-FIin kytkeytymistä, laitteisto antaa aiheettoman hälytyksen. Kotona-tila on 

mahdollista ohjata päälle myös langattomilla kytkimillä, mutta tällöin murron tapahtuessa ko-

tona-kytketä on mahdollista tehdä liian helposti tekniikkaa tuntevan murtautujan toimesta. 

Lisäksi laitteessa on valovoimakkuuden sensori. Kyseistä ominaisuutta voidaan käyttää esim. va-

laistuksen kytkentään, kun tietty hämäryyden raja-arvo saavutetaan. Cozifyssä sama toiminnalli-

suus voidaan tehdä myös auringon laskun ja nousun kellonaikojen perusteella. Testiympäristössä 

kytketään ulkotunnelmavalaistus päälle 30 minuuttia ennen auringon laskua ja pois päältä aurin-

gon nousun aikaan. 

6.5.3 Käyttöönotto 

ZigBee-rajapinnan ansiosta käyttöönotto oli erittäin helppoa. Pariston kytkennän jälkeen Cozify 

havaitsi laitteen välittömästi. Cozify tarjoaa myös erilaisia ohjausvaihtoehtoja heti havaittuaan 

uuden laitteen. Tällöin käyttäjän on helppo luoda uusia sääntöjä, kun ohjelma tarjoaa niitä auto-

maattisesti teemoittain. 

6.5.4 Käytettävyys testiympäristössä 

Käyttöönoton koettiin olevan erittäin helppoa ja joustavaa. Myöskään haasteita tai puutteita ei 

havaittu. 
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6.5.5 Kehitettäviä asioita 

Monipuolisuutensa ansiosta kehitysideoita ei ilmennyt testivaiheessa. 

6.5.6 Soveltuvuus arkikäyttöön 

Hintaluokaltaan 40 € arvoinen monitoimisensori on hinnaltaan ja monipuolisuudeltaan hyvä vaih-

toehto. Kolmen sensorin avulla Cozify-ympäristön ohjauskategoriat laajenivat huomattavasti. 

Laitteistossa on myös vesivuotoilmaisimen tapaan CR123A-lithium-paristo, joka antaa laitteistolle 

pitkän käyttöiän. Cozify lähettää myös tästä laitteistosta sähköpostin käyttäjälle pariston vaihdon 

ollessa ajankohtainen. 

6.6 Verkkokomponentti 6: Etäohjattavat pistorasiat (ISM 433 MHz) 

Pistorasiatyypit: 3 kpl Nexa MYCR 2300, 1 kpl Telldus 313448 ja 1 kpl Telldus 313158 

6.6.1 Kuvaus 

Nexan-tuotteet ovat sisäkäyttöön tarkoitettuja pistorasiaohjaimia, joilla voidaan ohjata sähkölait-

teita päälle tai pois Cozifyn avulla. Telldus-tuotteet ovat vastaavia ulkokäyttöön soveltuvia pisto-

rasioita. Erona Telldus-tuotteissa on, että malli 313158 kestää 16 A virran. Tällöin se soveltuu mm. 

auton lämmityksen ohjaukseen. 

6.6.2 Käyttötarkoitus 

Testiympäristössä Nexan-tuotteet ovat automatisoituja Cozifyn avulla. Niiden ohjaus perustuu 

kello-ohjaukseen. Esimerkiksi keittiötason led-valot palavat päivittäin iltaisin klo 20.00-22.00 ja 

lastenhuoneen yövalo syttyy iltaisin klo 20.00 ja sammuu aamulla klo 7:00. Kolmannella pistora-

sialla ohjataan vuodenajan teeman mukaisesti joulukynttelikköjä ennalta määriteltyinä ajankoh-

tina. 
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Testiympäristön Telldus-pistorasiaohjaimet ovat ulkokäytössä. Molemmissa rasiaohjaimissa on 

erillinen kytkin, josta rasiaohjaimen saa tarvittaessa muinakin aikoina päälle. Toisella ohjaimella 

ohjataan aikapohjaisesti kiinteistön tunnelmavalaistusta ja toisella suurempaa tehoa vaativaa au-

tojen lämmitystä. 

Autojen lämmityksen aikaohjauksen lisänä toimii raportin alussa mainittu ulkolämpömittari. Läm-

pötilamittauksella saadaan tehtyä seuraava toiminnallisuus: Kun lämpötila on alle 5 °C, lämmitys-

jakso on 30 minuuttia. Alle -5 °C asteessa jakso on 60 minuuttia. ja alle -10 °C lämmitysjakso on 

120 minuuttia. Tällä toiminnallisuudella säästetään energiaa, koska autoa ei lämmitetä enempää 

kuin lämpötilaan suhteutettuna on tarve. 

6.6.3 Käyttöönotto 

Käytettävät rasiaohjaimet toimivat ISM-taajuudella. Nexan-tuotteiden osalta yhden rasiaohjai-

men kohdalla oli haasteellista saada se paritettua Cozifyn kanssa. Muut Nexan- sekä Teldus-oh-

jaimet liittyivät verkkoon ongelmitta. 

6.6.4 Käytettävyys testiympäristössä 

Helpoksi ja joustavaksi koettiin eri laitteiden kytkentä päälle / pois -tilanteiden tai ajanjakson oh-

jausominaisuus. Haasteina ja puutteina todettiin yksittäiset laiteparitusongelmat ISM 433 -taa-

juudesta johtuen. Yksittäisiä kertoja havaittiin, että jonkin rasiaohjaimen ohjaustieto katoaa tai ei 

toimi. Tämä oli kuitenkin harvinaista käyttökertoihin nähden. 

6.6.5 Kehitettäviä asioita 

Toiminnallisia kehitettäviä asioita ei havaittu, mutta laiteparituksen toimivuutta tulisi lisätä. 
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6.6.6 Soveltuvuus arkikäyttöön 

Pistorasiaohjaimet ovat suhteellisen edullisia myös kotiympäristöön. Telldus-tuotteet ovat noin 

10 € laitteelta ja Nexan3-sarjan tuotteet alle 20 € laitteelta. Ohjaimen avulla voidaan luoda eri 

tilanteisiin sopivia valaistuksia ja sähköohjauksia. Myös sähkölaitteiden sammutus vahinkotilan-

teissa vähentää tulipaloriskiä ja esim. kotoa poissa ollessa voidaan tarpeettomia laitteita sammut-

taa automaattisesti energian säästämiseksi. 

 

 

 

 



33 

7 Kaupallinen arviointi 

Kaisanet Oy:llä ei ole tehty päätöksiä langattomiin järjestelmiin perustuvan liiketoiminnan käyn-

nistämisestä johtuen mobiililiiketoiminnan keskittymisestä luvanvaraisten taajuuksien osalta val-

takunnallisesti kolmelle toimijalle. Liiketoimintapäätösten luottamuksellisuudesta johtuen tässä 

työssä ei myöskään esitetä arviointeja, laskelmia tai suosituksia toiminnan käynnistämiseksi. 

Arviointi kuitenkin tehdään yleisellä tasolla siten, että pohditaan erilaisia toimintamalleja minkä 

tahansa teleoperaattorin kannalta. 

7.1 Pelkkä laitemyynti 

Laitemyynnin katteet ovat supistuneet viime vuosina johtuen kilpailusta, hintojen vertailtavuu-

desta internetissä ja verkkokaupan kasvusta. Useilla teleoperaattoreilla on omat verkkokaup-

pansa tai ne ovat kumppaneita toisen verkkokauppatoimijan kanssa. Verkkokauppa on myös mur-

roksessa, sillä ulkomaiset verkkokaupat lisäävät koko ajan osuuttaan ja laskevat globaaleista vo-

lyymeistä johtuen hintatasoa. Tuotteiden katteet voivat jäädä selvästi alle 10 prosentin, jolloin 

kattaakseen yleiset kulut, myynnin liikevaihdon tulisi olla useita kymmeniä tuhansia euroja kuu-

kaudessa. 

Asiakkailla on myös yleisesti käsitys, että ostettuun tuotteeseen kuuluu maksuton tukipalvelu 

joko paikan päällä tai puhelimitse. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laite muuttuu myyjälle tap-

piolliseksi asiakkaan ensimmäisellä yhteydenotolla.  

7.2 Laitemyynti, verkkosuunnittelu ja asennus 

Pelkän laitemyynnin katetta voidaan parantaa tarjoamalla oheispalveluna verkkosuunnittelua ja 

laitteiden asennusta asiakkaille. Tässä työssä ilmeni, että verkon taajuussuunnittelulla, laitteiden 

konfiguroinnilla ja sijoittelulla on suuri merkitys häiriöttömän toiminnan aikaansaamiseksi. 

Hinnoittelu täytyy kuitenkin miettiä huolellisesti, sillä sen on oltava kiinnostava asiakkaan silmissä 

ja katteellinen toimittajan kannalta. Hinnoittelu voi rakentua elementeistä kuten 
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- asiakkaan toiminnallisen tarpeen kartoittaminen 

- toimintaympäristöön tutustuminen 

- yksittäisten laitteiden asennusajan arviointi sijoittelun perusteella 

- asiakkaan toimintaympäristön sijainti (mahdolliset kilometrikorvaukset) 

Näistä seikoista muodostuu asennukselle asiakkaalle tarjottava hinta. 

Myyjälle tuo kuitenkin haasteita arvioida, kuinka moni on valmis maksamaan asennuspalvelusta. 

Usein asiakas haluaa tehdä työn itse tai teetättää läheisesti alalla toimivilla tuttavilla. Mahdollista 

on myös, että asiakkaan oman asennuksen epäonnistuttua asennuspalvelua pyydetään vasta sit-

ten. Keskeneräisesti konfiguroitujen ja osittain asennettujen laitteiden käsittely aiheuttaa usein 

lisätyötä, korottaa hintaa ja pienentää asennuksen katetta. Asennuspalvelu vaatii myös henkilös-

tön kouluttamista ja varautumista siihen, että kyseisille asennuksille löytyy riittävästi aikaa työka-

lentereista.  

7.3 Laitteet ja palvelut toimitetaan kuukausiveloitteisena ja tukipalvelullisena 

Kohdan 7.2 elementit voidaan myös paketoida kuukausimaksulliseksi palveluksi, jolloin sekä asia-

kas että myyjä hyötyvät. 

Asiakas välttyy suurilta kertainvestoinneilta ja riskeiltä esim. laiterikkojen ja mahdollisten häiriöi-

den osalta. Lisäksi verkkoon voidaan liittää joustavasti uusia laitteita ja palveluita mm. etäval-

vonta. Myyjä voi oikealla hinnoittelulla lisätä katetta ja saa asiakkaan sitoutumaan palveluun. 

Tämä edellyttää määräaikaisen sopimuksen tekemistä asiakkaan kanssa siten, että toimitus on 

kyseisessä ajassa katteellinen huomioiden laiteinvestoinnit, korot pääomalle, asennukset, mah-

dolliset huoltokäynnit ja mahdolliset rikkoutuneet laitteet. Myös lisämyyntiä voidaan tavoitella 

tuotteistamalla toimintaympäristöön lisälaitteita ja palveluita. 

7.4 Kohdan 7.3 lisäksi palveluun sisältyy myös tietoliikenneyhteydet 

Nykyisin lähes joka kotitaloudella on internet-yhteys. Se voi olla joko kiinteän verkon kautta to-

teutettu tai mobiilipohjainen. 
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Kiinteän verkon liittymien myynnin kasvattamiseksi palvelupakettiin voidaan lisätä myös internet-

yhteys antamalla asiakkaalle pieni alennus kokonaispaketista. Internet-yhteys tuo mahdollisuu-

den palvelun etäkäyttöön mm. kiinteistön kunnon valvontaan, kameravalvontaan, murtohälyk-

siin, lämmityksen ja valaistuksen etäohjaukseen jne. Kiinteän internet-yhteyden langaton reititin 

toimii usein kotiautomaation liityntäpisteenä ja sen kautta verkkoon voidaan joustavasti liittää 

myös ’ekosysteemin’ käyttöliittymän sisältävät laitteet kuten matkapuhelin, tabletti tai tietokone. 
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8 Yhteenveto 

Pysyäkseen mukana kilpailussa, teleyrityksen on kehitettävä liiketoiminta-alueita ja -malleja. Nii-

den löytämiseksi on seurattava globaalia kehitystä ja tuotettava uusia liiketoimintoja huomioiden 

teleyrityksen toimiala. 

Langattomuus on kasvattanut suosiotaan voimakkaasti viime vuosina ja palvelut hyödyntävät lan-

gattomuutta yhä enemmän. Puhutaan digitalisaatiosta ja IoT-ympäristöistä. Käytännössä siis te-

leyrityksen on mietittävä, kuinka rakentaa myyntiin langattomuuteen perustuvia kokonaisuuksia, 

joita myös voidaan kutsua ekosysteemiksi. 

Tuotteistettaessa langattomuuteen perustuvia palveluita tulee ymmärtää eri langattomien tek-

niikoiden ominaisuuksia, kuten käyttömahdollisuutta (IMS vs. luvanvarainen taajuus), signaalin 

kantomatkaa halutussa ympäristössä, materiaalien vaikutusta signaalin etenemiseen, standar-

dissa määriteltyä tiedon välittämiskykyä (määrä, nopeus), häiriöttömyyttä, tietoturvaa ja tulevai-

suuden kehitysnäkymiä. Tuotteistukseen oman vaikutuksensa toi myös valtioneuvoston päätös 

lokakuussa 2018, jossa se myönsi 5G-radiotaajuudet kolmelle suurimmalle matkapuhelinoperaat-

torille. Näin ollen pienet teleyritykset eivät voi perustaa palvelutuotantoaan kyseiseen radiotek-

niikkaan. Muut tässä työssä mainitut radiotekniikat ovat kuitenkin saavuttaneet merkittävän 

osuuden IoT-ympäristöissä ja ovatkin ensisijaisia vaihtoehtoja valintoja tehtäessä. 

Työssä tehdyillä materiaalien läpäisykykyä ja signaalin kantavuutta kuvaavilla mittauksilla ei saa-

vutettu havaintoja johtuen käytetyn mittalaitteen ominaisuuksista mitata kapeita kaistanleveyk-

siä ja lyhyitä datapurskeita. Testiympäristössä voitiin kuitenkin kokeellisesti havaita, että signaa-

lien kantomatka oli riittävä normaaleissa kotiympäristöissä, eikä seinämateriaalien vaikutuskaan 

tullut häiritsevästi esille. 

Kotikäyttäjille tehtyjen kyselyiden perusteella päädyttiin saamaan johtopäätökseen. Tekniikat toi-

mivat luotettavasti, signaalien kantomatkat ovat riittäviä ja toimintaympäristöjen käyttöönotot 

suhteellisen helppoja. Eri tekniikoiden välillä ei myöskään havaittu suuria toiminnallisia eroja. Tä-

hän saattoi kuitenkin vaikuttaa se, että testaajat olivat alan ammattilaisia ja he kykenivät ratkai-

semaan mahdolliset ongelmat välittömästi. 

Yhteenvetona voidaankin todeta, että yksittäisen radiotekniikan sijasta ekosysteemiin on syytä 

valita sellainen tekninen ympäristö, joka tukee mahdollisimman montaa radiotekniikkaa ja johon 

on saatavissa monipuolinen valikoima toimilaitteita. 
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