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Opinnäytetyöni tavoitteena oli perehtyä langattoman lähiverkon 802.11 -standardiin ja 
vuosien aikana tehtyihin lisäyksiin, joka antaa lukijalle kattavan kuvan langattoman 
lähiverkon historiasta aina nykypäivän tekniikkaan asti.  
Valitsin opinnäytetyöni aiheen oman kiinnostukseni pohjalta ja tekemäni työ soveltuu 
niin tietojenkäsittelyn opiskelijalle kuin myös langattomista lähiverkoista kiinnostu-
neelle lukijalle. 
 
Työssäni käytin materiaalina alan kirjallisuutta, jotka käsittelevät langattomia verk-
koja ja tietoliikennettä. Kirjojen lisäksi hyödynsin verkosta löytyvää viimeisintä tietoa, 
jonka avulla sain koottua itselleni ja lukijalle kattavan ja viimeisintä tietoa sisältävän 
työn. 
 
Työssä käydään aluksi läpi langattoman verkon historiaa ja niiden käyttämää tekniik-
kaa. Tämän jälkeen työssäni käydään läpi langattoman verkon standardeja, vanhim-
masta aina uusimpaan versioon asti, sekä verkkolaitteistoa ja tietoturvaa.  
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The purpose of this thesis was to become familiar with the 802.11 wireless LAN stand-
ard and all the additions and give the reader a comprehensive picture from history of 
WLAN up to today’s latest technology. 
The subject for this thesis was chose from my own interest and my work is suitable for 
both student of Degree Programme in Business Information Technology and a reader, 
who is interested about Wireless LAN technology. 
 
I used different books about WLAN and telecommunications and I also studied the 
latest available information on the internet. 
 
This thesis theoretical study first explains the history of the wireless network and then 
introduces available standards of the wireless network, from the oldest to latest ver-
sion. After that this thesis introduces network hardware, like routers and also security 
options.  
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1 JOHDANTO  

 

WLAN (Wireless Local Area Network) eli langattomasta lähiverkosta ja sen kautta muodostettavasta 

Internet-yhteydestä on tullut arkipäivää niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin keskuudessa. 

Langattomien lähiverkkojen määrä on jatkanut kasvuaan ja niiden kehitys on pysynyt jatkuvana, sillä 

markkinoille tulevien uusien mobiililaitteiden ja niiden käytön yleistymisen vuoksi langaton 

datamäärä kasvaa vuosi vuodelta ja vaatii verkolta jatkuvasti parantuvaa suorituskykyä. Edellä 

mainitun asian vuoksi langattomista lähiverkoista on tullut vakavasti otettava vaihtoehto langalliselle 

lähiverkolle. 

WLAN-verkkojen käyttö on yleistynyt niin yksityisten kuin yritysten keskuudessa, sillä 

mobiililaitteiden lisäksi niitä tukevat laitteet, kuten televisiot, pelikonsolit ja tietokoneet ovat 

yleistyneet kuluttajien keskuudessa eteenkin viime vuosien aikana. Tänä päivänä langatonta Internet-

yhteyttä tarjotaan lukuisissa julkisissa paikoissa, kuten lentokentillä, junissa, kahviloissa ja 

pikaruokaloissa, kouluissa, sekä työpaikoissa, joissa työntekijöiden lisäksi langatonta yhteyttä 

tarjotaan nykyisin myös yrityksessä vieraileville henkilöille.  

Aiemmin yritysmaailmassa käytetty BYOD-termi (Bring Your Own Device) on saapunut myös 

oppilaitosmaailmaan, jolloin työntekijöiden ja opiskelijoiden mukana kulkevien laitteiden tulisi saada 

liitettyä vaivattomasti verkkoon, tilasta ja ajasta riippumatta. Nykyään työelämässä suositaan 

joustavan työskentelyn mallia, jossa työntekijöillä ei ole käytössä kiinteää työpistettä, vaan työpiste 

valikoituu tilan ja käyttötarpeen mukaisesti, jonka vuoksi kantava ja nopea langaton verkkoyhteys on 

ensisijaisen tärkeää. Langattoman lähiverkon etuja ovat helppokäyttöisyyden lisäksi laajennusvara 

esim. uusiin tiloihin, sillä verkkoyhteyden muodostamiseen ei tarvita langallisen lähiverkon tavoin 

perinteistä verkkokaapelointia.  

Opinnäytetyössä käsitellään läpi langattomien lähiverkkojen historiaa ja tekniikkaa, mm.  

verkkoarkkitehtuuria eli OSI-mallia. Tämän jälkeen käsittelen opinnäytetyössäni WLAN-verkon eri 

standardeja, aloittaen ensimmäisestä ja vanhimmasta standardista edeten aina viimeisempään 

käytössä olevaan standardiin asti. Myöhemmin työssäni käsitellään lyhyesti eri verkkolaitteita ja 

lopuksi pohdin langattoman verkon tietoturvaa ja langattomuuden mukanaan tuomia mahdollisia 

uhkakuvia. 
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2 WLAN - LANGATON LÄHIVERKKO  

 

2.1 Historia 

WLAN (Wireless Local Area Network) on langaton lähiverkkotekniikka, joka perustuu IEEE:n 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) kehittämään IEEE 802.11 – standardeihin ja on 

vallitsevin langattomien lähiverkkojen standardi (Geier 2005, 9). 

Langattomia 802.11 – standardeja markkinoidaan Wi-Fi – tuotemerkillä, joka on Wi-Fi Alliansin 

(Wi-Fi Alliance) tavaramerkki. "Jos langaton lähiverkkotuote on Wireless Fidelity eli Wi-Fi-

yhteensopiva, sen yhteen toimivuus muiden Wi-Fi-laitteiden kanssa on taattu. Avoimuudella 

varmistetaan, että erilaiset käyttäjät voivat toimia samassa langattomassa lähiverkossa". (Geier 2005, 

9.) 

Langattomia lähiverkkoja on kehitelty myös muiden taholta, sillä Euroopassa aloitettiin kehittämään 

vuonna 1991 European Telecommunications Standards Instituten (ETSI) taholta vaihtoehtoista 

ratkaisua, joka tunnetaan HiperLAN -nimellä. Kyseinen standardi ei kuitenkaan ole saavuttanut 

kaupallista menestystä. 

Langattomien lähiverkkojen historia ulottuu 1980-luvulle, jonka puolivälissä Motorola julkaisi 

ensimmäisen WLAN-tuotteensa, Altairin. Motorolan tavoin muidenkin valmistajien 80- ja 90-luvun 

alkupuolen tuotteet perustuivat valmistajien omakohtaisiin ratkaisuihin, tämän vuoksi ensimmäiset 

käyttäjät joutuivat sitoutumaan yhden valmistajien tuotteisiin, jonka tulevaisuus oli epävarmaa. 

(Puska 2005, 15.) 

Edellä mainitun ongelman vuoksi IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) perusti 

LAN/MAN -standardointiryhmän (LMSG), joka aloitti langattoman lähiverkon standardikehityksen 

vuonna 1990. Vuosien kehitystyön jälkeen ensimmäinen 802.11-standardi julkaistiin vuonna 1997. 

(Puska 2005, 15.) 

Ensimmäinen päivänvalon nähnyt standardi, 802.11, mahdollisti vaatimattoman 1 ja 2 Mbit/s 

siirtonopeuden 2,4 GHz:n taajuuskaistalla (Puska 2005, 15). Vuonna 1999 julkaistut 802.11a ja b -

laajennukset tarjosivat nopeampaa siirtonopeutta aina 54 Mbit/s asti, mutta rajoitetummalla 

kantoalueella. Vuonna 2003 julkaistu 802.11g tarjosi OFDM-tekniikalla vastaavaa nopeutta kuin 

802.11b -standardi, mutta 2,4 GHz:n taajuudella.  (Geier 2005, 127.) 
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Vuonna 2009 julkaistu 802.11n tarjosi edeltäjiään parempaa siirtonopeutta 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n 

taajuusalueita käyttäen ja täyttä yhteensopivuutta vanhoille laitteille. Standardin teoreettinen 

maksinopeus on 600 Mbit/s, mutta todellinen siirtonopeus on 100 – 300 Mbit/s välillä. Standardi 

esitteli myös MIMO -tekniikan (Multiple Input, Multiple Output). (Granlund 2007, 305.)  

802.11ac julkaistiin vuonna 2013, tarjoten parasta saatavilla olevaa suorituskykyä ja nykyään 

käytännössä kaikki kuluttajamarkkinoilla olevat reitittimet käyttävät kyseistä tekniikkaa. Standardi 

käyttää 5 GHz:n taajuusaluetta ja tarkoituksena oli tarjota käyttäjille jopa yli Gigabit-nopeuden, eli 1 

Gbit/s. 802.11ac esitteli kehittyneemmän MU-MIMO -tekniikan (Multiuser-MIMO). (Mäkinen 

2012) 

 

802.11ax on kirjoitushetkellä uusin vuonna 2019 julkaistu standardi, jonka on tarkoitus vastata 

jatkuvasti kasvavan käyttäjämäärän tuomiin haasteisiin. Standardin on lupailtu käyttäjälle 

keskimäärin 3,5 Gbit/s tasoisia nopeuksia. Tällä hetkellä markkinoille on saapunut ensimmäiset 

standardia tukevat tukiasemat ja laitteistopuolella mm. maaliskuussa 2019 julkaistu Samsung Galaxy 

S10 -älypuhelin tukee 802.11ax -standardia. (Samsung 2019) 

Wi-Fi Allianssi ilmoitti 802.11ax -standardin kehityksen aikana ottavansa 802.11 -standardeille 

käyttöön uuden nimeämiskäytännön ja ilmoitti samalla 802.11ax -standardin olevan nimeltään ”Wi-

Fi 6”. 802.11ac nimettiin Wi-Fi 5:ksi, koska kyseessä on julkaisujärjestyksenä viides versio 802.11 

standardista. Aiemmin standardit nimettiin käyttämällä eri kirjainyhdistelmiä, joka ei ole ollut selkein 

ratkaisu eteenkään loppukäyttäjien kannalta. Lähitulevaisuudessa kuluttajan on siis helpompi 

tunnistaa, että kumpi myymälässä oleva laite on uudempi ja suorituskyvyltään parempi, "ac" vai "n". 

(Kastrenakes, 2018) 

Tulevaisuudessa langattomaan verkkoon kytkettävän laitteen on myös tarkoitus osata ilmoittaa 

käyttäjälle, että mikä Wi-Fi -versio on käytössä ja saatavilla. Tällöin saatavilla olevista verkoista 

käyttäjän on helpompi valita uusin ja suorituskykyisin ratkaisu. (Kastrenakes, 2018) 
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Kuva 1: 802.11 -standardit (mukailtu, Wi-Fi Alliance 2018). 

 

2.2 FHSS & DSSS 

Taajuushyppelyhajaspektri eli FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) ja suorasekvenssihajas-

pektri eli DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) sisältyvät alkuperäiseen, vuonna 1997 julka-

istuun 802.11 -standardiin. (Geier 2005, 124.) 

 

Taajuushyppely (Frequency hopping) on hajaspektritekniikkaan (Spread Spectrum Technique) 

kuuluva menetelmä, jota käytetään langattomissa järjestelmissä.  

Hajaspektritekniikassa radiolähetys hajautetaan kantoaallon molemmille puolille, jonka 

tarkoituksena on lieventää vapaiden taajuuksien häiriöitä. Taajuushyppely toimii siten, että siirtoaika 

jaetaan säännöllisiin aikaväleihin, siirtokaista jaetaan alikanaviin, signaalia lähettävää 

lähetystaajuutta vaihdellaan nopeasti ja säännöllisesti ennalta sovitun näennäissatunnaisen 

(pseudorandom) hyppykuvion mukaisesti. Taajuushyppely voidaan jakaa nopeuden perusteella 

kahteen eri luokkaan, jotka ovat hidas taajuushyppely eli FFH (Slow Frequency Hopping) ja nopea 

taajuushyppely, FFH (Fast Frequency Hopping). (Puska 2005, 36; Granlund 2007, 116 - 117.) 

Suorasekvenssihajaspektri, DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) mahdollistaa lähetettävän 

signaalin levittämisen laajemmalle taajuuskaistalle. Signaalin hajautukseen käytetään 

hajautusavainta, joka mahdollistaa alkuperäisen signaalin palauttamisen takaisin alkuperäiseen 

muotoonsa. Edellä mainitun tekniikan etuna on erittäin hyvä häiriönsietokyky, eteenkin kun suhde 



 

10 

 

alkuperäisen ja levitetyn signaalin välillä on suuri. DSSS-tekniikka sisältyy alkuperäiseen 802.11 ja 

802.11b -standardeihin. (Granlund 2007, 117 - 118.) 

 

2.3 OFDM 

Monikantoaaltomodulointi eli OFDM-tekniikka (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) on 

käytössä osassa langattomissa standardeissa, joissa kyseistä tekniikkaa käytetään hajaspektri teknii-

kan sijaan. OFDM on käytössä 802.11a, 802.11g, 802.11n ja 802.11ac -standardeissa sekä myös Hi-

perLAN/2 ja ADSL -standardeissa. OFDM-tekniikassa jaettava data siirretään rinnakkain toimiviin 

alikanaviin, jotka toimivat eri taajuuksilla ja mahdollistaa suuret siirtonopeudet ilman heijastumisen 

tuomia ongelmia. (Geier 2005, 85; Puska 2005, 40.) 

 

2.4 MIMO 

MIMO (Multiple Input, Multiple Output) tekniikka mahdollistaa useamman antennin samanaikaisen 

käyttämisen niin signaalin lähetykseen kuin vastaanottamiseen ja siten parantaa tiedonsiirron luotet-

tavuutta ja suorituskykyä moninkertaisesti. (Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 2015, 4.) 

802.11n -standardi hyödynsi ensimmäisenä MIMO-tekniikkaa. 

 

MIMO-tekniikkaa hyödyntävissä tukiasemissa käytetään kahdesta neljään antennia, joiden avulla 

voidaan jokaisen antenniparin avulla lähettää yksilöllinen signaali. Signaali lähetetään hajautetusti 

samalla taajuuskanavalla ja monitieheijastuksia hyödyntäen, joka parantaa lähetyksen ja tiedonsiirron 

suorituskykyä. MIMO hyötyy heijastuksista ja ympärillä olevista esteistä, jotka aiemmissa teknii-

koissa heikensivät oleellisesti signaalin kulkeutumista ja aiheuttivat viivettä. Luotettavuutta voidaan 

myös parantaa, kun signaali lähetetään tukiaseman useamman antennin kautta, jolloin saadaan las-

kettua häiriötekijöiden aiheuttamia ongelmia, kuten viivettä. (Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 

2015, 4 - 6; Hamby 2013) 

 

MIMO -järjestelmiin kuuluvat MIMO-tekniikan lisäksi kolme muuta tekniikkaa: SISO (Single Input, 

Single Output), SIMO (Single Input, Multiple Output), MISO (Multiple Input, Single Output). 
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Lisäksi on olemassa uudempi, nykyisin laajasti käytössä oleva MU-MIMO-tekniikka, josta kerrotaan 

tarkemmin seuraavassa luvussa. (Rouse 2006)  

 

 

 

Kuva 2: Tiedonsiirto MIMO-tekniikalla. (Mukailtu, AvaLAN 2013) 

 

2.5 MU-MIMO 

MU-MIMO (Multi-User MIMO) on käytössä 802.11ac Second-wave -tekniikkaa tukevissa laitteissa 

(Wave 2) ja uusimmassa 802.11ax -standardissa. MU-MIMO -tekniikan myötä alkuperäistä MIMO-

tekniikkaa on alettu kutsua SU-MIMO -tekniikaksi (Single-User MIMO), sillä MIMO mahdollisti 

parhaimman tiedonsiirtonopeuden kerrallaan vain yhdelle käyttäjälle / päätelaitteelle, sillä 

tiedonsiirtonopeus laski huomattavasi, kun tukiaseman kantamaan liittyi samanaikaisesti useampi 

käyttäjä. (802.11ac: The Fifth Generation of Wi-Fi Technical White Paper)   

MU-MIMO-tekniikka sen sijaan mahdollistaa tiedonsiirron samanaikaisesti usean eri käyttäjien 

kesken samalla taajuusspektrillä. (802.11ac: The Fifth Generation of Wi-Fi Technical White Paper) 
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Kuva 3: Tiedonsiirto MU-MIMO-tekniikalla. (Mukailtu, Hamby. 2013) 

 

2.6 Radiosignaali 

Langattoman ja langallisen verkon huomattavin eroavaisuus on siirtotiessä; Langallisissa verkoissa 

tieto siirtyy sähköjännitteen muodossa fyysistä kaapelointia pitkin ja langattomissa WLAN-verkoissa 

siirrettävä tieto liikkuu ilmatiessä radiotaajuus- eli RF -signaaleina tai valosignaaleina lähettimisestä 

vastaanottimeen. (Geier 2005, 69.)  

 

”Radiotaajuus- eli RF-signaali on sähkömagneettinen aalto, jota tietoliikennejärjestelmät käyttävät 

siirtääkseen tietoa ilmateitse pisteestä toiseen”. (Geier 2005, 70.)  

RF-signaalit ovat yleisin tapa siirtää dataa langattomassa verkossa, sillä kyseistä tekniikkaa on käy-

tetty useita vuosia FM-radioiden ääni- sekä TV-videolähetyksissä. RF-signaali koostuu aina tietyn-

laisesta informaatiota sisältävistä amplitudista ja taajuudesta. (Geier 2005, 70.) 

 

Amplitudi ilmaisee RF-signaalin voimakkuuden, joka heikkenee mitä pidemmälle radiosignaali 

kantautuu ilmatiessä. Signaalilla tulee olla tarpeeksi voimaa, sillä kun lähettäjän ja vastaanottajan 

välinen etäisyys kasvaa, niin samalla signaalin amplitudi eli voimakkuus vaimenee.  

Taajuus ilmaisee, että kuinka monta kertaa sekunnissa signaali värähtelee, sillä radiosignaalin 

sähköpulssit toistuvat aina tietyllä aikavälillä. Taajuuden yksikkö on hertsi (Hz). 

 (Geier 2005, 70 - 71.)  

RF-signaaleilla on lukuisia vahvuuksia sekä myös heikkouksia. Vahvuuksien vuoksi yleisimmät lan-

gattomien verkkojen standardiratkaisut perustuvatkin juuri RF-signaalien käyttöön, kuten 802.11 -
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standardi. Suurimpia RF-signaalin vahvuuksia on pitkä kantama, joka ihanteellisissa olosuhteissa voi 

olla jopa 12 kilometriä. Signaali kulkeutuu hyvin myös erilaisissa sääolosuhteissa, kuten sumuisessa 

säässä, mutta toisaalta rankkasade taas heikentää merkittävästi signaalin tehoa. (Geier 2005, 72.)  

 

Vastaavasti RF-signaaleilla on myös heikkoutensa, joista mainittavimmat ovat heijastuminen ja in-

terferenssi.  

Heijastumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa RF-signaali kulkeutuu esteen vuoksi kimmoten lähteestä 

kohteeseen esim. verkkokortista tukiasemaan. Signaali ei välttämättä kimpoa kokonaan, vaan osa 

signaalista saattaa kulkea suoraan kohteeseen ja osa signaalista taas kulkeutuu kimmoten kohteeseen, 

jonka seurauksena osa signaalista viivästyy ja siten kulkeutuu viiveellä vastaanottajalle. Heijastumi-

sesta syntyvä viive aiheuttaa signaalin sotkeutumista eteenkin suurilla tiedonsiirtonopeuksilla, jonka 

vuoksi signaalin välittämässä paketissa esiintyy bittivirheitä. Kun vastaanottajan asema havaitsee bit-

tivirheet virheentarkistuksen yhteydessä, niin lähettävä asema aloittaa datakehyksen uudelleen lähet-

tämisen, jolloin käyttäjät kohtaava suorituskyvyn heikkenemistä. RF-signaalien kimpoiluun eli hei-

jastumisen määrään vaikuttavat toimintaympäristön rakenteet ja tilassa olevien koneiden määrä, 

joissa käytetty pinta materiaali aiheuttavat helposti signaalien kimpoilua ja lähetettävän paketin vää-

ristymiä. (Geier 2005,74 - 75.)  

 

Interferenssi puolestaan tarkoittaa tilannetta, jossa vastaanottajalle saapuu kaksi signaalia samanai-

kaisesti, jotka käyttävät samaa taajuutta ja vaihetta. Tällöin vastaanottajan asema tekee virheitä pur-

kaessaan saamaansa tietoa, jolloin loppukäyttäjä havaitsee verkon suorituskyvyn laskevan, kuten 

aiemmin mainitussa heijastumisessa. Interferenssit voidaan jakaa kahteen eri luokkaan, jotka ovat 

sisäänpäin ja ulospäin suuntautuva interferenssi. Sisäänpäin suuntautuvassa interferenssissä ulkoiset, 

samalla taajuudella olevien laitteiden signaalit häiritsevät langattoman verkon RF-signaalien etene-

mistä. Edellä mainittuja interferenssin lähteitä ovat mm. mikroaaltouunit, Bluetooth-laitteet sekä lä-

hekkäin sijaitseva tukiasemat. Ulospäin suuntautuvassa interferenssissä edellä mainittu tilanne on 

päinvastainen, eli jossa RF-signaalit häiritsevät muita järjestelmiä.  Ulospäin suuntautuva interfe-

renssi aiheuttaa harvemmin ongelmia, sillä langattoman WLAN-verkon lähetysteho on suhteellisen 

alhainen. (Geier 2005,73 - 74.) 

 

RF-interferenssiä voi ehkäistä minimoimalla ja poistamalla sen lähteen, joka ei kuitenkaan ole aina 

mahdollista toteuttaa. (Geier 2005,73 - 74.) 
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Kuva 4: Signaalin heijastuminen (mukailtu Geier 2005). 

 

 

2.7 Taajuusalueet ja kanavat 

802.11 -standardin langattomat lähiverkot käyttävät 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n taajuusalueita, poikkeuk-

sena 802.11ad -standardi, joka käyttää 60 GHz:n taajuusaluetta. Käytettävät kanavat ovat eritelty taa-

juuksien mukaan, jotta viereisillä kanavilla toimivat laitteet eivät häiritsisi toistensa toimivuutta. Toi-

mintaa häiritsevät päällekkäisyydet esiintyvät enimmäkseen 2,4 GHz:n taajuudella, jolloin häiriötä 

voivat aiheuttaa esim. puhelimet ja mikroaaltouunit. 5 GHz:n taajuusalue tarjoaa suurempaa kaistan-

nopeutta ja laajuutta käytettäville laitteille, jolloin häiriöitä esiintyy huomattavasti vähemmän, kuin 

2,4 GHz:n taajuudella. Vastaavasti haittapuolina ovat 2,4 GHz:ä heikompi seinien läpäisykyky ja 

signaalin nopea vaimentuminen. (Geier 2005, 128 - 129; Neagu 2019; Riihikallio 2018.) 

 

2,4 GHz:n taajuus on Euroopan alueella jaettu 13 eri kanavaan, jotka toimivat 2,400 – 2,485 GHz:n 

taajuusalueella. Kanavat toimivat 5 MHz:n välein ja ovat 22 MHz leveitä, jolloin viereiset kanavat 

voivat osua toistensa päälle ja siten häiritä toistensa toimivuutta. Suositellut käytettävät kanavat ovat 

1, 6 ja 11, jolloin käytössä olevat laitteet eivät häiritse toistensa toimivuutta. Yhdysvalloissa ja Kana-

dassa 2,4 GHz:n taajuuden kanavia saa käyttää kanavaan 11 asti, mutta poikkeuksena Japanissa on 

sallittu käyttää myös kanavaa 14, jossa taajuusalue on 2,473 – 2,495 GHz.  (Puska, 2005, 39 – 40.) 

2,4 GHz:n taajuusaluetta käyttää 802.11b, 802.11g, 802.11n sekä uusin 802.11.ax -standardit. 
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Kuva 5: Kanavajako 2,4 GHz (https://suitabletech.com/) 

 

 

Taulukko 1: Käytössä olevat 2,4 Ghz:n kanavat. (Granlund 2007, 299) 

 

 

 

5 GHz:n taajuusaluetta käyttää kirjoitushetkellä 802.11a- 802.11n- ja 802.11ac -standardit, 802.11ax 

-standardin käyttäessä molempia 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n taajuusalueita. 5 GHz:n taajuusalueella käy-

tetään 20 MHz:n jakoa, jolloin käytössä on vain joka neljäs kanava ja siten voidaan välttää 2,4 GHz:n 

taajuutta vaivaavat päällekkäisyydet. Euroopassa käytetään kanavia 36 – 64, joiden käyttäminen on 

rajoitettu vain sisätiloihin ja suurin sallittu lähetysteho on 200mW (23dBm). Vastaavasti kanavia 100 

– 140 voi käyttää myös ulkona 1W (30dBM) lähetystehoa käyttämällä.  
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Taulukko 2: 5 GHz:n taajuusalue ja kanavat 

Kanava Taajuus (GHz) 

36 5,180 
40 5,200 
44 5,220 
48 5,240 
52 5,260 
56 5,280 
60 5,300 
64 5,320 
100 5,500 
104 5,520 
108 5,540 
112 5,560 
116 5,580 
120 5,600 
124 6,620 
128 5,640 
132 5,660 
136 5,680 
140 5,700 

 

 

 

2.8 Verkkoarkkitehtuuri eli OSI-malli 

IEEE 802.11 – standardit kuuluvat OSI-viitekehysmallin (Open System Interconnect) kahteen 

alimpaan kerrokseen (Puska 2005, 25). OSI-malli on ISO-organisaation (International Standards 

Organization) kehittämä verkkoarkkitehtuurin kuvausmalli, joka määrittelee protokollat ja 

rakenneosat sovellusten vaatimusten täyttämiseksi. (Geier 2005, 52 - 53)  

OSI-malli on jaettu seitsemään verkon rakenneosissa esiintyviin eri kerroksiin, jotka määrittelevät 

langattoman verkon toiminnollisuuden. Langattomat verkot tosin toteuttavat suoraan vain OSI-mallin 

alimmat kerrokset, esim. langaton verkkokortti toteuttaa kahden alimman kerroksen (fyysinen- ja 

siirtoyhteyskerros) toiminnot, joihin kuuluvat siirtotien varaaminen lähetystä varten, virheentarkistus 

ja radio- ja valosignaalien muodostus ilmateitse tapahtuvaa etenemistä varten. Langattomat 
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väliohjelmistot tarjoavat ylemmän istuntokerroksen toiminnot. (Geier 2005, 52 - 53). 

OSI-mallin kerrokset ja niiden keskeisimmät tehtävät ovat kuvattu tarkemmin kuvassa 6 ja tekstissä. 

 

 

Kuva 6: OSI-malli (mukailtu Geier 2005). 

 

Ensimmäinen fyysinen kerros mahdollistaa siirtotiessä tapahtuvan varsinaisen tiedonsiirron. 

Mainittuun kerrokseen kuuluu radioaallot ja infrapunavalo (Geier 2005, 52). 

Toinen siirtoyhteyskerros varmistaa pääsyn siirtotiehen, synkronoinnin ja virheiden valvonnan (Geier 

2005, 52). 

Kolmas verkkokerros hoitaa datapakettien reitityksen verkossa, siirtämällä paketit lähteestä 

kohteeseen ja siten varmistaen, että datapaketit lähetetään kohteen näkökulmasta oikeaan suuntaan. 

Kerroksessa toimii IP (Internet Protocol) (Geier 2005, 52). 

Neljäs kuljetuskerros tarjoaa mekanismit verkkosovellusten välille muodostettaville yhteyksille, 

niiden ylläpitoon ja päättämiseen suojaten ylempiä kerroksia käytännön toteutuksen yksityiskohdilta. 

Tässä kerroksessa toimii mm. TCP (Transmission Control Protocol) (Geier 2005, 52). 

Viides istuntokerros muodostaa, hallinnoi ja päättää sovellusten väliset istunnot, jos langattomassa 

verkossa esiintyy häiriöitä (Geier 2005, 52). 

Kuudes esitystapakerros: Muodostaa tiedonsiirtosyntaksin ylempää sovelluskerrosta varten ja 

suorittaa tarvittavat datamuotojen käännökset (Geier 2005, 52). 
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Seitsemäs ja viimein sovelluskerros muodostaa ja tarjoaa käyttäjien välisen yhteyden ja 

perusviestintäpalvelut tiedostonsiirtoa (FTP, File Transfer Protocol) ja sähköpostia varten (SMTP, 

Mail Transfer Protocol) (Geier 2005, 52). 

2.9 Hyödyt  

Langaton lähiverkko tuo lisää joustavuutta verkon käyttämiseen, sillä ilman kaapeloinnin tuomia 

rajoitteita esim. kaikki yrityksen työntekijät voivat helposti jakaa yhteyden ja samanaikaisesti liikkua 

päätelaitteiden kanssa vapaasti rakennuksessa. Ylläpitonäkökulmasta katsottuna taas uusien 

työasemien lisäämäinen on vaivatonta, kuten myös oheislaitteiden uudelleensijoittelu. Yritys voi 

toteuttaa langattoman verkon (ns. Guest-verkon) tarjotakseen vieraileville työntekijöille ja 

ulkopuolisille vieraille mahdollisuuden liittyä verkkoon nopeasti ja pienin kokoonpanomuutoksin. 

(Geier 2005, 15.) 

Langaton lähiverkko on myös langallista verkkoa edullisempi ja helpompi asentaa eteenkin 

historiallisesti tai arkkitehtuurillisesti arvokkaisiin rakennuksiin, koska perinteisiä kaapelikouruja ei 

tarvitse asentaa. Langaton lähiverkko tarjoaa myös varteenotettavan vaihtoehdon esim. yritysten, 

kokoustiloihin, ravintoloihin tai yksityisiin koteihin, joissa näkyvät yleiskaapeloinnit pilaisivat 

kokonaisuudet. (Puska 2005, 19.) 

Langattomat lähiverkot tarjoavat hyvän suorituskyvyn toimisto- ja tehdasrakennuksissa sekä 

kodeissa, koska langaton verkko muistuttaa suorituskykynsä, rakenneosiensa, kustannustensa ja 

toimintansa suhteen perinteisiä langallisia lähiverkkoja. WLAN-lähiverkoissa onnistuu tehokkaiden 

sovellusten vaatiman suuren tietomäärän siirto helposti, lisäksi käyttäjät voivat käsitellä esim. 

palvelimelta tulevia videolähetyksiä. (Geier 2005, 7 - 8.) 
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3 LANGATTOMAN VERKON STANDARDIT 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) on kansanvälinen organisaatio, joka kehittää 

sähköteknisiä tieteitä ja julkaisee standardeja. ISO-organisaatio (International Standards 

Organization) julkaisee ja ottaa käyttöön IEEE:n kehittämät määritelmät omilla 

standardinumeroillaan. (Puska 2005, 26.) 

Alkuperäisen IEEE 802.11 – standardin jälkeen IEEE-organisaatio on julkaissut tasaisen väliajoin 

uusia laajennusosia ja korjauksia aiempiin standardeihin. Seuraavaksi tarkoituksena on käydä läpi 

julkaistuja standardeja. Taulukossa 1 on esitetty käytössä olevat kanavat.  

 

 

3.1 IEEE 802.11 

Ensimmäinen 802.11 – standardi julkaistiin vuonna 1997 ja se tarjosi 1 Mbit/s ja 2 Mbit/s 

siirtonopeuden käyttäen 2,4 GHz:n taajuusaluetta. Hitaan siirtonopeuden lisäksi ongelmat liittyivät 

yhteensopivuuteen ja taajuuskaistan käyttölupaongelmiin. Kaikesta huolimatta alkuperäinen 802.11 

tarjosi hyvän pohjan seuraajilleen. (Geier 2005, 118; Puska 2005, 15.) 

802.11 – standardi käyttää tiedonsiirtomenetelminä suorasekvenssi hajaspektriä DSSS (Direct 

Sequence Spread Spectrum), taajuushyppelyä FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), sekä 

infrapunasiirtoa. Hajaspektritekniikassa jokaisen käyttäjän lähete levitetään koko taajuusalueella ja 

infrapunasiirrossa lähettimen ja vastaanottimen välillä on oltava näköyhteys. Taajuushyppely 

mahdollistaa vaihdon eri radiokanavien välillä estäen siten mm. häiriöitä. (Granlund 2007, 298.) 

802.11 määrittelee kaksi erilaista topologiaa: vertaisverkon (ad-hoc) ja infrastruktuuriverkon 

(infrastructure). Ad-hoc – verkossa laitteet keskustelevat suoraan toistensa kanssa ja 

infrastruktuuriverkossa laitteet keskustelevat tukiaseman kautta toisiin verkkoihin. (Granlund 2007. 

293.) 
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3.2   IEEE 802.11a 

Alkuperäisen IEEE 802.11-standardin 802.11a – laajennuksen kehitystyö aloitettiin vuonna 1997 ja 

julkaistiin vuoden 1999 lopulla. 802.11a – standardi käyttää OFDM-monikantoaaltomodulointi – 

tekniikkaa (Ortogonal Frequency Division Modulation), mahdollistaen tiedonsiirtonopeuden 6 Mbit/s 

aina 54 Mbit/s asti 5 GHz:n taajuusalueella. (Geier 2005, 124.) Taajuusaluetta lukuun ottamatta 

802.11a on käytännössä samanlainen kuin 802.11g ja ETSI:n Hiperlan II. (Puska 2005, 45; Granlund 

2007, 303.) 

 802.11a:n etuja ovat taajuusalue ja kapasiteetti. 802.11a toimii 5 GHz:n taajuudella aiemman 2,4 

GHz:n taajuusalueen sijaan tarjoten täten parempaa suorituskykyä. Monet laitteet kuten 

mikroaaltouunit toimivat 2,4 GHz:n kaistalla. Tällaiset laitteet voivat aiheuttaa häiriötä langattoman 

verkon toimintaan. Koska 802.11a toimii usealla ei-päällekkäisellä kanavalla, se tarjoaa 

tehokkaampaa suorituskykyä esim. liikkuvan kuvan välitykseen kuin 802.11b – standardi. (Geier 

2005, 125.) 

Ongelmia taas standardiin tuottavat kantama ja yhteensopivuus. 5 GHz:n taajuudella kantama on 

useimmissa tiloissa alle 30 metriä ja on arvioitu että 802.11a-tukiasemia vaaditaan noin 

puolitoistakertaisesti enemmän kuin 802.11g – tukiasemia, jotta onnistuttaisiin kattamaan 

verkkoyhteys yhtä suurelle alueelle. (Puska 2005, 45.) 

802.11a:n laitteet eivät ole yhteensopivia 2,4 GHz:n taajuusalueen, eli 802.11b/g laitteiden kanssa. 

Vastaava pätee myös toisin päin, minkä vuoksi valmistajat ovat tuoneet markkinoille niin 802.11a/b 

– standardeja tukevia laitteita. (Geier 2005, 125.) 

IEEE 802.11a – laitteita tuli saataville vasta vuonna 2000, eli jonkin ajan kuluttua julkaisusta, koska 

5 GHz:n kaistalla toimivien piirien kehittämisessä ilmeni hankaluuksia. (Geier 2005, 124.) 

3.3     IEEE 802.11b 

Vuonna 1999 IEEE –työryhmä julkaisi 802.11a:n kanssa samanaikaisesti 802.11b –standardin, 

tarjoten suurempaa tiedonsiirtonopeutta 2,4 GHz:n tajuusalueella. Standardi tukee 5,5 Mbit/s ja 11 

Mbit/s siirtonopeuksia. Useimmat nykyisin käytössä olevat langattomat lähiverkot ovat 802.11b-

yhteensopivia. (Geier 2005, 126.) 
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802.11b:n yksi merkittävimmistä eduista on melko suuri kantama, joka voi olla sisätöissä jopa 100 

metriä. Suuren kantaman vuoksi verkon toteutuksessa tarvitaan vähemmän tukiasemia kuin 802.11a 

– standardissa. (Geier 2005, 126.) 

Haittapuolena on se, että 2,4 GHz:n kaistalle on käytettävissä vain kolme ei-päällekkäistä kanavaa ja 

jokainen kanava varaa n. kolmasosan koko 2,4 GHz:n taajuusalueesta. Tämän vuokasi standardi 

soveltuu parhaiten keskivertoisen suorituskyvyn sovelluksiin, kuten sähköpostin käyttämiseen ja 

nettiselailuun. (Geier 2005, 126.) 

3.4     IEEE 802.11g 

IEEE 802.11g –standardi julkaistiin vuonna 2003 ja on täysin yhteensopiva edeltäjänsä, 802.11b:n 

kanssa. 801.11g:n tiedonsiirtonopeus nousi 54 Mbit/s ja käytti 802.11a:n tavoin OFDM-tekniikkaa 

2,4 GHz:n taajuuskaistalla. (Geier 2005, 127.) 

802.11g:n merkittävämpiä etuja ovat aiemmin mainittu yhteensopivuus 802.11b:n kanssa, minkä 

vuoksi tukiasemien päivittäminen uudemmalla laiteohjelmistoversiolla onnistuu yksinkertaisesti. 

Matalamman 2,4 GHz:n taajuusalueen vuoksi kantama on myös suurempi kuin 802.11a – standardia 

käytettäessä. (Geier 2005, 127.) 

Standardin haittapuolia ovat samat kuin aiemmassa 802.11b:ssä, eli kolmen kanavan rajoitus 2,4 

GHz:n taajuudella. Edellä mainitun seikan vuoksi kapasiteetti on rajoitetumpi kuin 802.11a:lla.  

Huomioitava seikka 802.11g – ympäristössä on suojausmenetelmien käyttö, sillä jos samassa 

ympäristössä on myös 802.11b – laitteita, niin kyseiset laitteet eivät ymmärrä milloin 802.11g – 

laitteet ovat lähettämässä erilaisen modulointitavan takia. (Geier 2005, 127.) 

3.5     IEEE 802.11n 

IEEE 802.11n – standardi julkaistiin vuonna 2009. Laajennus sai alkunsa vuonna 2004, jolloin IEEE 

asetti työryhmän kehittämään uutta langatonta standardia 2,4 GHz ja 5 GHz -taajuuksille. Tavoitteena 

oli saavuttaa maksimissaan jopa 540 Mbit/s tiedonsiirtonopeus, nopeuden ollessa keskimäärin 200 

Mbit/s ja signaalin piti ylettyä 50 % etäämmälle. Laajennus on edeltäjänsä tavoin täysin yhteensopiva 

edellisten standardien kanssa, mutta on tosin huomioitavaa, että vanhempi standardi määrää 

yhteensopivuustilassa käytössä olevan tiedonsiirtonopeuden. (Granlund 2007, 305.) 
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Standardin yhteys perustuu MIMO-tekniikkaan (Multiple Input Multiple Output) ja OFDM-

monikaistatekniikkaan. OFDM-monikaistatekniikassa lähetin ja vastaanotin käyttävät useampaa 

antennia, joiden kautta signaali lähetetään osina. Lähetykset käyttävät 20 MHz:n ja 40 MHz:n 

kaistanleveyttä ja entistä suurempi kaistanleveys tarjoaa suuremman tiedonsiirtonopeuden. 802.11n 

tiedonsiirtonopeus on käytännössä 100 – 200 Mbit/s, joka vastaa 100 Mbit/s langallista Ethernet-

yhteyttä. (Granlund 2007, 305.) 

3.6    IEEE 802.11ac 

Uusimman ja tiedonsiirtonopeudeltaan tehokkaimman IEEE 802.11ac – standardin kehitys aloitettiin 

vuonna 2011 ja julkaistiin vuonna 2014. Standardin tavoitteena oli tarjota langattoman lähiverkon 

tiedonsiirtonopeudeksi jopa yli Gigabit-nopeuden, eli 1 Gbit/s. Aiemmista standardeista poiketen 

802.11ac käyttää vain 5 GHz:n taajuutta ja kehitystyön tavoitteena olikin tarjota lisää nopeutta ja 

kaistaa, siten vastaten haasteeseen, joka liittyy WLAN-verkoissa käytettävien mobiililaitteiden 

jatkuvaan kasvuun. (Mäkinen 2012.) 

Tiedonsiirrossa käytetään MU-MIMO -tekniikkaa (Multiuser-MIMO), 256-QAM 

modulaatiotekniikkaa ja 40 MHz:n, 80 MHz:n ja 160 MHz:n kaistanleveyksiä sekä Beamforming-

tekniikkaa. Edellä mainittu tekniikka käyttää useampaa antennia, jolla saavutetaan parempi 

voimakkuus signaalille ja pidempi etäisyys. Käytettävän tekniikan tuloksena on aiempaa suurempi 

nopeus, mutta ac-standardi on herkempi häiriöille ja virheille (Mäkinen 2012.) 

MU-MIMO lähettää ja vastaanottaa dataa useamman antennin kautta samanaikaisesti useille eri 

laitteille, tarjoten aiempaa merkittävämpää suorituskykyä. Aikaisempi tekniikka mahdollisti vain 

yhden laitteen palvelemisen kerrallaan, mutta MU-MIMO kykenee lähettämään dataa neljän eri 

laitteen kanssa samanaikaisesti. (Mäkinen 2012; Geier 2015.)  

Alla olevassa taulukossa on esitelty lyhyesti oleellisimmat 802.11 – standardit taajuusalueineen ja 

teoreettisiin nopeuksineen.  
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3.7 IEEE 802.11ax 

802.11ax -standardi, joka tunnetaan myös Wi-Fi 6 nimellä, on WLAN -tekniikan kuudennen suku-

polven standardi, joka tuo parannuksia ja lisäyksiä aiempiin tekniikoihin. 802.11ax -standardin kehi-

tys aloitettiin vuoden 2014 toukokuussa ja vuoden 2018 lokakuussa Wi-Fi allianssi ilmoitti käyttä-

vänsä 802.11ax -standardista myös nimitystä ”Wi-Fi 6”. Wi-Fi allianssin odotetaan ratifioivan 

802.11ax -standardin vuoden 2019 aikana. (Cisco; Weinberg 2018) 

  

Standardi perustuu 802.11ac -tekniikan vahvuuksiin ja tuo mukanaan tehokkuutta, joustavuutta ja 

skaalautuvuutta, joka mahdollistaa tulevien ja olemassa olevien verkkojen nopeudenkasvun. 

802.11ax -standardi pyrkii ratkaisemaan eteenkin julkisilla paikoilla esim. hotelleilla, lentoasemilla, 

kouluissa sekä työympäristöissä kohdatun ongelman, jossa 802.11ac -tekniikan tarjoama tiedonsiir-

tokapasiteetti on ruuhkautunut ja jonka loppukäyttäjät ovat huomanneet verkon laskeneena suoritus-

kykynä. (Cisco; Weinberg 2018) 

 

802.11ax -standardin luvataan tarjoavan lähes 40 prosenttia nopeampaa suorituskykyä OFDMA -ha-

jaspektritekniikka (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) ja 1024-QAM -modulaation 

(Quadrature amplitude modulation) myötä, jolloin jokaisessa lähetettävässä paketissa voidaan sisäl-

lyttää aiempaa enemmän dataa. 802.11ax käyttää laajempaa kaistanleveyttä ja useampaa kanavaa, 

jakaen ne useammaksi pienemmiksi alikanaviksi. 802.11ax tukee edellisen standardin tavoin 5 GHz:n 

taajuusaluetta sekä myös 2,4 GHz:n taajuusaluetta, jolloin 802.11ax on ensimmäinen standardi sitten 

802.11n -standardin, joka parantaa myös matalamman 2,4 GHz:n taajuusalueen suorituskykyä.   

802.11ax tukee kahdeksaa samanaikaista MU-MIMO lähetystä aiemman, 802.11ac:n mahdollista-

man neljän samanaikaisen MU-MIMO lähetyksen sijaan. 802.11ax esittelee uutena ominaisuutena 

myös ns. ”target wake time” -tekniikan, jolloin verkkoon liitetyille laitteille, esim. matkapuhelimille 

voidaan määrittää ajankohta, jolloin ne ovat aktiivisia ja käyttävät verkkoa datan lähettämiseksi. Tek-

niikan luvataan parantavan huomattavasti päätelaitteiden akun kestoa. (Cisco; Weinberg 2018)  

 

 

Taulukko 3. Yhteenveto eri 802.11-standardeista. (Puska 2005, 46; Anthony, S. &  Lendino, J. 2015). 
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3.8     Muut standardit 

LMSG – standardointiryhmä (LAN/MAN) kehittää ja julkaisee 802.11 – standardeja. Edellä 

mainittujen standardien lisäksi on aiemmin julkaistu myös seuraavia 802.11 – standardeja. (Puska 

2005, 47.) 

 

 802.11c  

 

Laajennus lisäsi siltaukseen (bridge) liittyvät toiminnat, jotka sisältyivät myöhemmin 802.11d 

–standardiin (Revolvy)  

 

 

 802.11d  

 

Laajennus lisäsi tietoja laitteen maakohtaisesta sijainnista, kanavien lukumäärän ja suurim-

man käytettävissä olevan lähetystason. (Techopedia)   

 

 802.11e 

 

Sisältää QoS-palvelulaatuun (Quality of Service) ja verkon suorituskyvyn parantamiseen liit-

tyviä laajennuksia (Puska 2005, 47). 

 

 802.11f  

 

Määrittely paransi tukiasemien välistä kommunikaatiota IAPP-protokollan avulla (Inter Ac-

cess-Point Protocol), jota tarvitaan mm. päätelaitteen liikkuvuuteen (Puska 2005, 45). 

 

 

 802.11h 

 

Laajennus muokkasi lisämäärityksiä 5 GHz:n taajuusaluetta ja sen käyttöä Euroopassa (Puska 

2005, 47).   
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 802.11i 

 

Sisältää 802.11:n tietoturvaan liittyviä tarpeellisia parannuksia lisäämällä WPA2- ja AES-

salausmenetelmän (Puska 2005, 47; Granlund 2007, 317).  

 

 802.11j 

 

Määritelmä julkaistiin vuonna 2004 ja loppukirjaimen mukaisesti sisältää Japania koskevat 

laajennukset. (Puska 2005, 47) 

 

 802.11k 

 

Määritelmä parantaa Radio Resource Management – hallittavuutta. 

 

 

 802.11w  

 

Määritelmä estää OSI-mallin toisella siirtoyhteyskerroksella tapahtuvat palvelunestohyök-

käykset  

 

 802.11ad 

 

Määritelmä toimii 60 GHz:n taajuusalueella, poiketen yleisesti muiden standardien käyttä-

mistä 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n taajuusalueista. 802.11ad tarjoaa jopa 7 Gbit/s nopeuden, mutta 

määritelmän heikkoutena on 1 – 10 metrin kantomatka ja signaali ei kulkeudu seinien ja ra-

kenteiden läpi. (Neagu 2019) 

 

 

 802.11af 

 

802.11af, josta käytetään myös nimitystä White-Fi, käyttää TV-taajuuksien väliin jäävää va-

paata tilaa (white space). Määritelmän etuna on huomattavan pitkä kantama, jolloin 
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käyttöalueella ei tarvita sijoittaa useita tukiasemia. Käytettävä kaistanleveys määritellään 

maantieteellisen sijainnin mukaan. (Electronics Notes)  

 

4 LAITTEET 

Langattoman lähiverkon toimintaan vaaditaan eri aktiivilaitteita, joihin kuuluvat mm. tukiasema, 

langaton reititin, sekä päätelaite, esim. langaton verkkokortti. Tukiasema jakaa Internet-yhteyden, 

reititin taas muodostaa yhteyden eri verkkojen välille. Langaton verkkosovitin vastaanottaa ja lähettää 

tukiasemalle signaalia. Edellä mainitsemani laitteet käydään lyhyesti läpi seuraavissa alaluvuissa. 

4.1   WLAN-verkkokortit 

WLAN-verkkokortti eli langaton verkkosovitin mahdollistaa päätelaitteen yhdistämisen 

langattomaan verkkoon ja suurin osa langattomasta lähiverkosta muodostuu tietokoneiden 

verkkokorteista, jotka noudattavat 802.11 – standardia. Verkkosovittimien toteutuksessa on 

hyödynnetty tiettyä fyysisen kerroksen toteutusta, esim. 802.11g ja käytettävän standardin versio on 

oltava yhteensopiva langattoman lähiverkon kanssa. (Geier 2005, 106.) 

Verkkosovitin koostuu fyysisestä laitteesta ja ajuriohjelmistosta. Laite sisältää radio-osan ja yleensä 

integroidut antennit. Nykyisissä mobiililaitteissa verkkosovitin on valmiiksi sisäänrakennettuna, 

mutta vanhempia pöytäkoneita ja kannettavia varten tarvitaan erillinen PCI-väylään (Peripheral 

Component Interconnect) tai PCMCIA-korttipaikkaan (Personal Computer Memory Card 

International Association) asennettava sovitin. (Puska 2005, 156.) 

4.2 Tukiasema 

Tukiasema (Access Point) yhdistää ilmatiessä kulkevat langattomat viestisignaalit perinteiseen 

langalliseen lähiverkkoon. 

Samassa langattomassa lähiverkossa toimivat tukiasemat mahdollistavat koko rakennuksen 

alueella tapahtuvaa liikkuvaa käyttöä, eli roamingia. Kun käyttäjä siirtyy lähemmäksi toista 
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tukiasemaa, niin päätelaite ottaa automaattisesti yhteyden lähimpänä olevaan tukiasemaan. (Geier 

2005, 38.) 

Tukiasema sisältää sekä langattoman että langallisen verkkokortin, joista edellä mainittu ns. 

radiokortti liikennöi langattoman lähiverkon käyttäjälaitteiden kanssa ja jälkimmäinen langallinen 

verkkokortti liittyy jakelujärjestelmään, esim. Ethernetiin. Tukiasema sisältää myös molempiin 

verkkoihin liittyvän järjestelmäohjelmiston, joka toimii langattoman lähiverkon ja jakelujärjestelmän 

välisenä siltana (Geier 2005, 106.) 

4.3 Langaton reititin 

Reititin on langattoman lähiverkon laite, jonka päätehtävänä on siirtää paketteja verkkojen välillä. 

Yleensä lähiverkon langattomissa reitittimissä on neljä Gigabit-nopeuksista Ethernet-porttia, 

tukiasemakäyttöä varten yksi tai useampi langaton verkkosovitin (WNIC, Wireless Network Inteface 

Controller) esim. IEEE 802.11n / 802.11ac – standardituella. Eräät mallit sisältävät integroidun xDSL 

– modeemin operaattorilta saatavan Internet-yhteyden muodostamista varten ja 1 – 2 kpl USB-

portteja, joko ulkoista kiintolevyä tai tulostinta varten, jolloin reititintä voidaan myös käyttää 

tulostuspalvelimena.  (Geier 2005, 108). 

Reititin toimii valitsemalla parhaimman reitin, jonka kautta datapaketti pääsee määränpäänä olevaan 

kohteeseen. Paketeille valittu reitti päätellään reititystaulujen ja sisäisten protokollien perusteella, 

kuten IP-protokollan (Internet Protocol) pakettiotsikoiden mukaan.  

Reitittimet käyttävät NAT-osoitteenmuutosprotokollaa (Network Address Translation), jonka avulla 

Internet-palveluntarjoajalta saatu IP-osoite voidaan jakaa useamman verkkolaitteen kesken. 

Reitittimet käyttävät myös DHCP-protokollaa (Dynamic Host Configuration Protocol), joka jakaa 

yksilölliset IP-osoitteet lähiverkon laitteille. (Geier 2005, 108) 

 

 

Kuva 7: Reititin ja NAT- ja DHCP-protokollien toiminta.  
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Langattomat reitittimet toimivat ns. single-band (yksitaajuisena) tai dual-band (kaksitaajuisena) – 

tilassa. Single-band – reitittimet toimivat vain 2.4 GHz:n taajuudella, kun taas dual-band – reitittimet 

operoivat sekä 2.4 GHz:n ja 5 GHz:n taajuuksilla. 2.4 GHz:n single-band -taajuus käyttää kolmea 

lähetyskanavaa, jotka ovat herkkiä vastaanottamaan häiriöitä muista lähistöllä olevista elektronisista 

laitteista ja kuormittumaan, jolloin lähettämisessä ja vastaanottamisessa tapahtuu viivettä. Edellä 

mainittuja laitteita ovat mm. mikroaaltouuni, älypuhelimet, televisiot ja bluetooth-laitteet. Kaikki 

802.11b ja 802.11g – reitittimet toimivat vain 2.4 GHz taajuudella. (Flashrouters 2016.) 

 

Uusimmat 802.11n ja 802.11ac – standardia tukevat reitittimet hyödyntävät aiemmin mainitusti myös 

5 GHz:n dual-band – taajuutta, jonka mahdollistama siirtonopeus on ideaalinen mm. HD-laatuisen 

videomateriaalin suoratoistamiseen (Flashrouters 2016). 5 GHz – taajuus ei ole myöskään herkkä 

häiriölähteille, kuten 2,4 GHz:n taajuus. Ongelma on puolestaan luottavuus: esteet, kuten ovet ja 

seinät heikentävät signaalin kulkemista (Stobing 2016). Kuvassa 8 on esitelty tiivistettyä single- ja 

dual-band – reitittimien eroavaisuudet.  

Tunnetuimpia laitevalmistajia ovat mm. Buffalo Technology, D-Link, Linksys ja Netgear. 

 

 

Kuva 8: Single-band ja dual-band – reitittimien tiedonsiirron erot ja käyttötarkoitukset.  

4.4  Toistimet  

Langattomien lähiverkkojen toistimet (Wireless repeaters) ovat yksinkertaisia, kaapelointia 

tarvitsemattomia laitteita, joiden avulla on mahdollista laajentaa langattomien lähiverkkojen 

kantamaa ilman, että esim. yrityksessä lisättäisiin olemassa olevien tukiasemien määrää (Geier 2005, 

109). 
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Langaton toistin vastaanottaa radiosignaaleja laitteilta (esim. tukiasemalta) ja lähettää vastaanotetun 

kehyksen uudelleen eteenpäin (Geier 2005, 109). 

Langattomat toistimet ovat tehokas ratkaisu, joilla voidaan estää radiosignaalien vaimentuminen 

esim. jos lähellä on RF-signaaleja häiritsevä laite (kuten mikroaaltouuni), tai jos kotona tai 

työympäristössä oleva tukiasema ei kykene kattamaan kaikkia käyttäjien tarvitsemia alueita. 

Sijoittamalla toistin peittoalueen ja sen ulkopuolelle olevien ns. katvealueiden väliin, voidaan 

rakentaa langaton verkkoyhteys alueille, joissa langattoman yhteyden muodostaminen ei tavallisesti 

olisi ollut mahdollista (esim. rakennuksen kellari tai ulkopiha). (Geier 2005, 110.)    

Langattomien toistimien huonoja puolia on niiden negatiivinen vaikutus langattoman verkon 

suorituskykyyn, sillä toistin vastaanottaa ja uudelleen lähettää kehykset samalla radiokanavalla, 

jolloin verkon liikenne lähes kaksinkertaistuu. Edellä mainittu ongelma moninkertaistuu useampaa 

toistinta käytettäessä, sillä jokainen laite kaksinkertaistaa lähetetyn datan. (Geier 2005, 110.) 

5 TIETOTURVA 

 

Tietoturva on oleellinen asia, joka koskee langatonta lähiverkkoa. IEEE 802.11 -standardi pyrkii 

tietoturvallaan luomaan samankaltaiset olosuhteet kuin perinteisellä kiinteällä lähiverkolla, jolloin 

estetään verkon luvaton käyttö, sekä ulkopuolisten pääsy yrityksen tietoihin. (Granlund 2007, 317.) 

Poiketen kiinteästä, kaapeloidusta lähiverkosta, langattoman lähiverkosta leviävät signaalit ulottuvat 

lähiympäristöön asti, joka teoriassa mahdollistaa ns. tunkeutujien tarkastella lähetettävää 

verkkoliikennettä.   

Seuraavissa luvuissa käyn läpi langattoman lähiverkot tietoturvauhkia sekä WEP, WPA, WPA2 ja 

WPA3 – salausmenetelmiä. 

5.1 Uhat 

Langattomiin lähiverkkoihin kohdistuvat uhat ovat käytännössä samanlaisia kuin perinteisissä 

langallisissa verkoissa, mutta langattomuus tuo mukanaan uusia mahdollisia riskejä. WLAN-

verkkojen riskit voidaan jakaa passiivisiin ja aktiivisiin uhkiin. (Puska 2005, 69.) 
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Passiivisia uhkia ovat verkkoliikenteen salakuuntelu, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa mahdollista 

verkkoon tunkeutumista varten. Salakuuntelua on vaikea estää ja havaita, sillä tiedon kerääminen 

onnistuu pitkänkin matkan päästä. Kerättyä tietoa voidaan analysoida jälkeenpäin valmiina olevilla 

laitteilla ja ohjelmilla, joiden avulla on mahdollista selvittää myös lähiverkon turva-asetukset. (Puska 

2005, 69.) 

Uhka luokitellaan aktiiviseksi, kun kohdeverkon tunkeutuja yrittää lähettää dataa tai signaalia. 

Aktiivisia uhkia ovat myös lähiverkossa siirrettävän datan häirintä ja muokkaaminen, sekä 

tietojärjestelmään tunkeutuminen, joka on usein tunkeutujan lopullinen päämäärä. Häirintä 

toteutetaan usein laitteiden turhilla liityntä- ja palvelupyynnöillä häiriten siten verkon ja laitteiden 

toimintaa ja tahallinen muokkaus perustuu usein yhteysosapuolten välissä toimimiseen (man in the 

middle), jolloin lähetettävä data korruptoituu ja hylätään. Tietojärjestelmään tunkeutumisen myötä 

hyökkääjä voi päästä käsiksi yrityksen palvelimiin ja työasemiin. (Puska 2005, 69.) 

Edellä mainittuihin uhkiin voidaan varautua eristämällä verkko ja rajoittamalla palvelupyyntöjen 

määrää. Sopivilla järjestelyillä voidaan havaita ja estää suurin osa datan muokkaamista ja palvelinten 

sekä työasemien tietoturva- ja suojausjärjestelyt vaikuttavat siihen, pääsevätkö ulkopuoliset 

murtautujat käsiksi tiedostoihin. (Puska 2005, 69.) 

5.2  WEP 

WEP-salaus (Wired Equivalent Privacy) sisältyy alkuperäiseen IEEE 802.11 – standardiin ja sillä 

pyrittiin luomaan tietoturvaltaan samanlaiset olosuhteet kuin perinteisessä kiinteässä lähiverkossa. 

Suojaus keskittyi radiotiellä siirrettävään tietoon, mutta salaus havaittiin pian haavoittuvaksi WiFi – 

allianssin taholta. (Granlund 2007, 317.)  

Autentikointiin eli todentamiseen on kaksi menetelmää, avoin pääsy verkkoon (Open System) ja 

yhteiseen salaiseen avaimeen perustuva autentikointi (Shared Key Authentication), joka toteutetaan 

haaste-vastaus -menetelmällä. Edellä mainitussa autentikoinnissa tukiasema lähettää yhteyttä 

muodostavalle työasemalle nonssin (nonse), joka on mitäänsanomaton luku- tai kirjainyhdistelmä. 

Työaseman pitää salata nonssi oikein ja näin oikeinkirjoituksesta tarkistetaan luottamuksellisuus 

(confidentiality). Luottamuksellisuus varmistetaan WEP-menetelmällä, joka perustuu RC4-

jonosalaukseen (Rivest Chipher 4). Tiedon eheys (integrity) varmistetaan ICV-tarkisteella (Integrity 

Check Value). (Granlund 2007, 318.) 
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Alkuperäisen IEEE 802.11 – standardin edellä mainitut WEP-salauksen heikkoudet havaittiin 

nopeasti julkaisun jälkeen ja nykyään se on vanhentunut ja riskinä verkkohyökkäyksille. 

Autentikointi koskee vain laitetta, eikä käyttäjää ja siten mahdollistaa langattoman verkon luvattoman 

käytön. Salausavaimen pystyy myös selvittämään liikenteen salakuuntelulla, jolloin tunkeutuja saa 

käsiinsä valtavan määrän tietoa. Vuonna 2001 WEP-salaus onnistuttiin murtamaan, minkä vuoksi 

käynnistettiin IEEE 802.11i kehitystyö ja siten ennen otettiin WPA-suojaus käyttöön väliaikaiseksi 

ratkaisuksi. (Granlund 2007, 318 - 320). WPA-suojauksesta kerron tarkemmin seuraavassa luvussa. 

5.3  WPA 

WPA (Wi-Fi Protected Access) kehitettiin kiireellisenä päivityksenä WEP-salauksen heikkouksien 

vuoksi ja laitteisiin se voitiin ottaa käyttöön pelkällä ohjelmistopäivityksellä. WPA-salaus julkaistiin 

vuonna 2003.  

WPA-salaus salli EAP TLS –autentikoinnin (Extensible Authentication Protocol Transport Layer 

Security), joka mahdollistaa ulkopuolisen RADIUS-palvelimen (Remote Authentication Dial In User 

Service) käytön. Autentikointiprosessin aikana tieto siirretään palvelimelle suojatusti tukiaseman 

kautta, joka todentaa käyttäjän annetun käyttäjätunnuksen ja tunnussanan avulla. (Granlund 2007, 

320.) 

WPA mahdollistaa myös PSK-menetelmän (Pre Shared Key). Tällöin tukiasemaan ja verkkoon 

liittyvän työaseman todennus tapahtuu haaste-vastaus -tekniikalla (challange-response), joka on 

nelivaiheinen. (Granlund 2007, 320.) 

WPA-salauksessa käytetään lyhytaikaista TK-salausavainta (Temporal Key), joka muodostetaan 

TKIP-protokollalla (Temporal Key Interchange Protocol). Edellä mainittu protokolla muuttaa 128-

bittisiä salausavaimia siten, jolloin sama avain esiintyy todella harvoin. Sanoman eheys suojataan 

lisäksi MIC-kentällä (Message Integrity Code). (Granlund 2007, 320 - 321.) 

5.4 WPA2 

IEEE 802.11i- eli WPA2 – salaus (Wi-Fi Protected Access 2) julkaistiin vuonna 2004 ja toi mukanaan 

salausmenetelmiä, joita ei edeltäjänsä tavoin voitu toteuttaa ohjelmistopäivityksellä, vaan vaati 

laitteistotason muutoksia laitteistoihin, sillä WPA2-salaus vaatii laitteistolta enemmän laskentatehoa 

kuin aiemmin julkaissut WEP- ja TKIP -tekniikat. Nykyään WPA2-suojaus on käytetyin 
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suojausversio ja on pakollinen kaikissa Wi-Fi Allianssin sertifioiduissa laitteissa. WPA2 -salauksesta 

on julkaistu kaksi eri versiota, Personal- ja Enterprise -versio, joista ensimmäinen on tarkoitettu 

kotikäyttöön ja pientoimistoihin ja Enterprise-versio on suunnattu erityisesti isompien yritysten 

käyttöön. (Granlund 2007, 321.)  

WPA2 käyttää vuonna 2002 standardoitua AES-salaajaa (Advanced Encryption Standard) AES 

käyttää 128-, 192- tai 256-bittistä salausta, jota on pidetty murtamattomana. (Granlund 2007, 321.) 

WPA2 -suojaus on kirjoitushetkellä ollut käytössä jo 15 vuotta. jonka aikana verkkolaitteiden määrä 

on laajentunut tietokoneista aina erilaisiin IoT -laitteisiin (Internet of Things), kuten etäohjattaviin 

valo-järjestelmiin, älytelevisioihin ja robotti-imureihin, jonka aikana langattoman verkon tietoturva 

on noussut entistäkin tärkeämmäksi asiaksi. Vuonna 2017 WPA2-salauksesta löydettiin KRACK -

haavoittavuus (Key Reinstallation AttaCK), jonka avulla on mahdollista kaapata verkon salausavain 

ja siten kuunnella ja muokata verkkoliikennettä. Laite- ohjelmistovalmistajat julkaisivat nopeasti 

korjauksen haavoittuvuuteen ja Wi-Fi allianssi ilmoitti parantavansa WPA2:n seuraajan, WPA3 -

suojauksen tietoturvaa. (Chacos, B. & Simon, M, 2017)  

 

5.5 WPA3 

WPA3 -salaus (Wi-Fi Protected Access 3) julkaistiin vuonna 2018, tarkoituksenaan korvata jo kohta 

15 vuotta käytössä olleen WPA2-standardin. WPA2:n tavoin WPA3 -standardista julkaistiin kaksi 

versiota, WPA3-Personal ja WPA-Enterprise. WP3 käyttää 192- tai 256-bittistä salausta Galois / 

Counter Mode Protocol (GCMP-256), joka parantaa tietoturvaa pidentämällä suojausavaimen pi-

tuutta.  

 

WPA3 tuo myös muita uudistuksia ja parannuksia verkon salaukseen ja liittymiseen, joita ovat mm. 

SAE-, Enhanced Open- ja Easy Connect / DPP -ratkaisut. (NetSpot 2019) 

 

WPA3:ssa käytetään alun perin 802.11 -standardissa esiteltyä SAE-menetelmää (Simultaneous Aut-

hentication of Equals), joka perustuu Diffie-Hellman -avainteen vaihtoon. SAE:n etuina ovat suojaus 

Off-line Brute Force -tyyppisiä hyökkäyksiä vastaan, sillä SAE edellyttää kummankin osapuolen ak-

tiivista osallistumasta, joka siten estää pelkän tiedon salakuuntelemisen ja tallentamisen. Toinen 
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SAE:n etu on Forward Secrecy -menetelmä, joka estää vanhojen tallenteiden purkamisen, vaikka 

suojausavain paljastuisikin. (Riihikallio 2018) 

 

WPA3 Enhanced Open -tekniikka tuo parannuksia avoimiin, SSL/TLS-salaamattomiin vierasverk-

koihin, jossa kirjautumistiedot ovat kaikkien kuultavana. Enhanced Open korjaa edellä mainitun pas-

siivisen salakuuntelun uhkakuvan, sillä laitteet käyttävät suojattua yhteyttä tukiasemaan liittyessä ja 

kumpaakaan osapuolta ei tunnisteta. (Riihikallio 2018) 

 

WPA3:n Easy Connect -ratkaisussa käytetään DPP -protokollaa (Wi-Fi Device Provisioning Proto-

col), jonka avulla jo entuudestaan WLAN-verkkoon liittynyt ja tunnistautunut laite, esim. puhelin, 

tarjoaa pääsyn verkkoon liitettävälle laitteelle. Liittyminen tapahtuu esimerkiksi uudesta laitteesta 

löytyvän QR-koodin tai NFC-tunnisteen lukemisella. Vastaavanlaista tekniikkaa käytettiin WPS (Wi-

Fi Protected Setup) -ratkaisussa, jossa laite liitettiin verkkoon PIN-koodilla tai tukiaseman kautta. 

(NetSpot 2019)  

 

WPA3 -salausta tukevien laitteiden on tarkoitus saapua saataville vuoden 2019 aikana. Kirjoitushet-

kellä saatavilla on toistaiseksi vielä WPA2 -salausta tukevia tukiasemia ja siirtymäajan on odotettu 

kestävän jopa vuosia, sillä myös loppukäyttäjien laitteiden tulee tukea WPA3:ta.  
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6 LOPUKSI  

 

Kirjoittamani opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua langattoman lähiverkon historiaan ja sen 

standardeihin, tekniikkaan, sekä tietoturvaan.  

Työtä aloittaessani minulla oli jonkinasteinen käsitys langattomasta tekniikasta, lähinnä mihin olin 

itse törmännyt opiskelujeni ja työtehtävieni aikana. Kirjoitusmateriaalia valmistellessani etsin tietoa 

kirjallisuudesta, jonka löysin Satakunnan ammattikorkeakoulun SAMK-kampus Porin kirjastosta. 

Myös lukuisista Internet-lähteistä oli apua kirjoitusurakassani, sillä viimeisin alaan liittyvä tieto löytyi 

kirjallisuuden sijaan Internetin lukuisista eri lähteistä. 

Langattomat lähiverkot ovat yleistyneet yksityishenkilöiden talouksissa koko 2010-luvun ajan. Edellä 

mainitun asian vuoksi langattomat lähiverkot tulevat olemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä 

roolissa niin kotitalouksissa, kuin myös työpaikoillakin. Käytössä olevat langattomat työvälineet ja 

läpimurron saavuttanut BYOD-kulttuuri on tullut tutuksi eri oppilaitoksissa. Langaton tekniikka 

mahdollistaa helppokäyttöisen ja joustavan työympäristön. 

Langaton lähiverkko ei pärjää vielä nopeudessa ja luotettavuudessa perinteisellä, kaapeloidulle 

lähiverkolle, mutta langattoman lähiverkon nykyinen tiedonsiirtonopeus ja langattomuuden tuoma 

joustavuus mahdollistaa langattoman verkon soveltuvan varteenotettavaksi ratkaisuksi niin koti- kuin 

yritysympäristössä. Myös turvallisuuteen liittyvät asiat ovat hyvässä mallissa ja tietoturvaa 

parannetaan jokaisen standardin myötä. Uusien, kehitteillä olevien 802.11 -tekniikoiden myötä 

tiedonsiirtonopeuksien ja luotettavuuden odotetaan paranevan entisestään lähitulevaisuudessa, kun 

myös verkossa oleva laitemääräkin ja verkkoon kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät. 
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