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Tämä opinnäytetyö tutki vertaisverkko-periaatteella toimivaa digitaalista Bitcoinin maksupro-
tokollaa nimeltä Salamaverkko (Lightning Network) dokumenttianalyysin avulla. Tutkimuksen 
tavoitteena oli vertailla Bitcoinin lohkoketjuteknologian sekä maksuprotokollan ominaisuuksia 
keskenään sekä tutkia kummankin menetelmän skaalautumista. Opinnäytetyön toimeksianta-

jana toimi Bitcoin-palveluntarjoaja Prasos Oy. 

Tietoperustan tärkeimpiä käsitteitä ovat maksuprotokolla sekä skaalautuminen. Maksuproto-
kolla tarkoittaa teknologiaa, jonka tarkoituksena on parantaa tietoliikenteen yhteyksiä. Skaa-
lautuminen tarkoittaa Bitcoinin yhteydessä verkon kapasiteetin kasvattamista ilman resurs-

sien lisäämistä, joka on salamaverkon keskeisimpiä tavoitteita.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että Salamaverkko onnistuu hyvin skaalautumisessaan, ainakin tällä 
hetkellä. Salamaverkko on vielä tuore keksintö, joten teknologia ja käyttäjämäärä tulee 
muuttumaan tulevaisuudessa sen tunnettuuden myötä. Salamaverkon ominaisuudet vaikutta-
vat positiivisesti lohkoketjuteknologian skaalautuvuuteen vähentäen verkon ruuhkautumista. 
Salamaverkko voi myös muuttaa tulevaisuudessa yleisen käsityksen Bitcoinista lisäämällä vir-
tuaalivaluutan käytettävyyttä jokapäiväisessä elämässä. 

Opinnäytetyö pääsi tavoitteisiinsa sekä tekijä oppi tutkimuksesta paljon. Opinnäytetyö sisäl-
tää hyvän pienen kokonaisuuden salamaverkon skaalautumisesta ja voi olla alku jollekin suu-
remmalle projektille aiheesta. Tämä opinnäytetyö sopii hyvänä helppolukuisena oppaana 
Bitcoinista ja salamaverkosta kiinnostuneille harrastajille sekä aloittelijoille. 
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The purpose of this project was to examine a digital Bitcoin payment protocol operating on a 
peer-to-peer principle called Lightning Network by using document analysis. The goal of the 
thesis is to compare Bitcoin’s blockchain technology and payment protocol features in addi-
tion to examining the scalability of each method. The thesis was commissioned by Prasos Oy, 
a Bitcoin service operator.  
 
The theoretical framework covers payment protocol and scaling. Payment protocol indicates 
a program purposed solely for improving telecommunication connections. Scaling, applied to 
Bitcoin, means increasing the program’s capacity without adding to the resources. That is the 
essential goal of Lightning Network.  
 
The research shows that Lightning Network succeeds well in scaling, at least for the time be-
ing. Lightning Network is still a fresh innovation, and technology and the volume of users will 
vary in the future as Lightning Network becomes more common. The attributes of Lightning 
Network have a positive effect on blockchain-based technology as it reduces the number of 
transactions on a blockchain, thus reducing traffic. In the future, Lightning Network could al-
ter the public opinion of Bitcoin by pushing virtual currency into everyday use.  
 
The thesis project succeeded in terms of goals and expectations. Additionally the author has 
learned a lot. The thesis consists of a smaller entirety of Lightning Network’s scaling and can 
be used as a basis for a larger project about the subject. This thesis functions as an easy-to-
read guide for enthusiasts and beginners about Bitcoin and Lightning Network. 
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1 Johdanto 

Bitcoin on avoimeen lähdekoodiin perustuva digitaalinen valuutta, joka toimii ilman keskitet-

tyä tahoa kuten viranomaisia tai pankkeja. Verkko toteuttaa bitcoin-tapahtumien liikkeelle-

laskun, joka on kaikkien nähtävillä julkisessa tietokannassa eli lohkoketjussa. Bitcoinin kehitti 

henkilö tai taho nimeltään Satoshi Nakamoto vuonna 2008, jonka jälkeen kryptovaluuttojen 

kasvu on ollut huimassa nousussa. Bitcoinin käyttäjämäärän kasvaessa suurimmaksi ongel-

maksi on muodostunut sen skaalautuminen, jonka seurauksena kryptovaluuttojen rinnalle on 

kehitetty erilaisia maksuprotokollia. Tässä opinnäytetyössä keskityn maksuprotokollaan ni-

meltä Salamaverkko.  

Salamaverkon tarkoituksena on vähentää Bitcoin-verkon ruuhkautumista sekä nopeuttaa 

bitcoin-transaktioiden kulkua. Sen ideana on usein toistuvien pienten maksujen suorittami-

nen, jotka kuormittavat verkkoa turhaan. Salamaverkko-teknologia mahdollistaa maksusuori-

tusten kulkemisen kahden tahon välillä ilman, että jokaisesta jää merkintä lohkoketjuun. Ky-

seinen verkko toimii siis toisena kerroksena lohkoketjun ”yläpuolella”, jolloin transaktiot ei-

vät kulje täysin lohkoketjun kautta.  

Aloitan opinnäytetyön kertomalla ensin teoriaa Bitcoinista kryptovaluuttana, jonka jälkeen 

syvemmin lohkoketjuteknologiasta sekä Salamaverkosta. Tutkimusosiossa vertailen lohkoket-

jua sekä Salamaverkkoa ominaisuuksiltaan sekä skaalautumiseltaan. Pyrin kirjoittamaan ai-

heesta mahdollisimman yksinkertaisesti ja maanläheisesti kuvia käyttäen, jotta kuka tahansa 

voisi ymmärtää nykypäivän kryptovaluuttojen teknologiasta. Bitcoinista käytetään paljon eng-

lanninkielistä termistöä, jonka vuoksi jokaisen termin jälkeen olen kirjoittanut sen myös eng-

lanniksi. Tällä hetkellä salamaverkosta ei löydy suomeksi paljon lähteitä, joten joitakin ter-

mejä olen myös itse suomentanut.   

1.1 Toimeksiantaja  

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Bitcoin-palveluntarjoaja Prasos Oy. Prasos Oy 

on vuonna 2012 perustettu pohjoismaiden johtava palveluntarjoaja, jonka liiketoiminta pai-

nottuu kryptovaluuttojen vaihdantaan sekä varainhoitoon. Yrityksen brändeihin kuuluu uutis-

sivusto, vaihto-, palkan- ja laskunmaksupalvelu Bittiraha.fi, kryptovaluuttojen sijoitussivusto 

Coinmotion.com, Bitcoin-automaattipalveluita tarjoava Bittimaatti.fi sekä fyysisten Bitcoin-

kolikoiden tuotantosivusto Denarium.com. Näistä brändeistä Coinmotion on merkittävin ja 

suurin yhtiön palveluista. Yrityksessä yhdistyy teknologinen osaaminen, kiinnostus kryptova-

luuttoihin sekä kaupallinen kehittyminen. (Invesdor.)  

1.2 Keskeiset käsitteet 

Algoritmi: Matemaattinen käsite, joka kuvaa miten prosessi tai tehtävä toteutetaan.  
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Bitti: Tietotekniikan pienin yksikkö (b).   

BTC: Bitcoinin rahayksikön lyhenne, kuten USD (Yhdysvaltojen dollari). 

Kapasiteetti: Suurin mahdollinen suorituskyky tiettynä ajanjaksona esimerkiksi päivässä tai 

vuodessa.  

Kryptografia: Salakirjoitustekniikka, jota sovelletaan tietoturvan kehittämiseen. Kryptografiaa 

käytetään muun muassa salasanoissa sekä pankkiautomaateissa.   

Likviditeetti: Maksukyky sekä maksuvalmius. Likviditeetti on hyvä, jos rahaa on aina käytettä-

vissä. Jos omaisuutta ei ole ollenkaan likviditeetti on huono.  

Transaktio: Tapahtuma Bitcoin-verkossa. 

Volatiliteetti: Mittaa rahoitusinstrumentin tuoton keskihajontaa. Riskiä kuvaava tunnusluku. 

2 Virtuaalivaluutta Bitcoin 

Bitcoin on yksi monista virtuaalivaluutoista, jotka liikkuvat käyttäjältä toiselle internetin väli-

tyksellä, eikä niillä ole mitään fyysistä muotoa. Bitcoinit eivät ole pankin tai minkään muun 

kolmannen osapuolen liikkeelle laskemia, vaan rahan siirtoja ylläpitävät alan ammattilaiset 

ympäri maailmaa yksityishenkilöinä tai yrityksissä, joita kutsutaan louhijoiksi (miners). (Anto-

nopoulos 2017, 1-2.) Kaikki tahot vertaisverkossa (peer-to-peer) ovat yhteydessä toisiinsa, jol-

loin jokainen verkkoon liitetty taho toimii asiakkaana sekä palvelimena (Techterms). Kaikki 

vertaisverkossa läpikäytävät bitcoin-tilisiirrot ovat nähtävissä julkisessa tietokannassa, jota 

kutsutaan lohkoketjuksi (blockchain) (Antonopoulos 2017, 2).  

Bitcoinin ensimmäinen liikkeellelasku tapahtui 12. Tammikuuta vuonna 2009 henkilön tai ta-

hon Satoshi Nakamoton toimesta, jota pidetään tänäkin päivänä Bitcoinin luojana. Hänen oi-

keasta henkilöllisyydestä ei ole varmaa tietoa. (DeMartino 2016, 41-42.) Satoshi halusi todis-

taa ihmisille, että Bitcoin tulee toimimaan eikä katoa niin kuin muut aikaisemmin syntyneet 

kryptovaluutat (Eha 2017, 12). Satoshi jätti projektin 2010 luvun lopulla kertomatta lähes mi-

tään itsestään, jonka jälkeen Bitcoin-yhteisö on kasvanut räjähdysmäisesti muiden innovatii-

visten kehittäjien johdolla (Frequently asked questions).  

Päätavoitteena kaikilla kryptovaluutoilla on liiketapahtuman turvallisuuden varmistaminen: 

yksittäistä valuuttaa ei voida samaan aikaan jäljentää tai käyttää uudelleen eikä kuluttaa 

enemmän kuin laillisesti omistaa (DeMartino 2016, 33). Uusia bitcoineja syntyy, kun transak-

tion aikana bitcoin siirtyy lohkoketjuun, kunnes suunniteltu 21 miljoonan bitcoinin raja on 

saavutettu (Franco 2015, 5). Jokaisen bitcoinin voi myös jakaa pienempiin osiin, joten 
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kokonaisia bitcoineja ei siis tarvitse omistaa. Esimerkiksi 0,00000001 bitcoinia (BTC) on 1 sa-

toshi, joka on bitcoin-yksiköistä pienin (Franco 2015, 19).   

2.1 Arvo ja sen määräytyminen 

Bitcoinin arvo määräytyy erilaisin perustein verrattuna perinteiseen valuuttaan. Varsinaisesti 

rahapolitiikka sekä inflaatiotasot, jotka tyypillisesti vaikuttavat valuutan arvoon, eivät päde 

Bitcoiniin johtuen sen riippumattomuudesta keskuspankkiin. Vaikuttavia tekijöitä Bitcoinin ar-

voon ovat sen tarjonta ja markkinakysyntä, kilpailevien kryptovaluuttojen määrä, hallinnolli-

set asiat sekä muiden ihmisten havainnot. (Radcliffe 2018; Bradbury 2018; Bercik 2018.) 

Bitcoinin tarjonta vaikuttaa arvon määräytymiseen kahdella eri tavalla: kysyntä kasvaa nope-

ammalla nopeudella kuin tarjonta sekä kaikkien 21 miljoonan bitcoinin liikkeellelasku. Ensim-

mäinen skenaario voi tapahtua, kun uusien bitcoinien käyttöönotto hidastuu 21 miljoonan 

bitcoinin saavuttaessa. Jos tällöin kysyntä on tarjontaa korkeampi, Bitcoinin arvo nousee. Toi-

nen skenaario voi tapahtua tämän 21 miljoonan rajan saavuttua, jolloin arvo riippuu täysin 

siitä pitävätkö asiakkaat sitä käytännöllisenä, laillisena ja haluttuna. (Radcliffe 2018.)  

Vaikka Bitcoin saattaa olla parhaiten tunnettu virtuaalivaluutta markkinoilla on satoja muita 

valuuttoja, joista sijoittajat voivat myös valita. Tunnetuimpia näistä ovat muun muassa Ethe-

reum sekä Litecoin. Monien kilpailijoiden läsnäolo pitää investoinnin arvon kurissa. Esimer-

kiksi USA:n dollarin arvo olisi täysin erilainen, jos vahvoja vaihtoehtoja kuten euro tai punta 

ei olisi olemassa. (Radcliffe 2018.)  

Maan hallitus voi vaikuttaa Bitcoinin markkinahintaan ailahtelevasti. Vuonna 2014 Kiinan halli-

tus kertoi olevansa epävarma Bitcoineista, viitaten huoliin Bitcoinin rahanpesusta ja taloudel-

lisesta uhkasta. Tämän seurauksena markkinahinta laski. (Bradbury 2018; Mullany 2013.) Mi-

käli hallitus tukee Bitcoinia, arvo nousee. Myös muiden ihmisten havainnot valuutan markkina-

hinnan tulevaisuudesta vaikuttavat toisten päätöksiin Bitcoinin ostamisesta ja myymisestä. 

(Bercik 2018.)  
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Kuvio 1: Bitcoinin arvo 2009-2019 (Blockchain 2019b) 

Bitcoiniin sijoittaminen on erittäin riskialtista ja jopa kokeneimmat investoijat voivat menet-

tää rahaa erittäin arvaamattomilla ja epävakailla markkinoilla (Bradbury 2018). Kuten kuvi-

osta 1 näkyy, Bitcoinin yleistyessä vuonna 2017 sen arvo on vaihdellut muutamasta sadasta 

dollarista hieman alle 20 000 dollariin. 2.1.2017 markkina-arvo oli 989,28 dollaria, jonka jäl-

keen loppuvuodesta 17.12.2017 19 783,16 dollaria, joka on Bitcoinin historian suurin mark-

kina-arvo. (Blockchain.) 

 

Kuvio 2: Bitcoinin arvo 20.3.-18.4.2019 (Blockchain 2019b) 

Kuviossa 2 näkyy, kuinka Bitcoinin volatiliteetti on vaihdellut 30 päivän aikana 20.3.-

18.4.2019. 20.3 arvo oli korkeimmillaan 4025 dollaria ja kuukauden päästä 18.4 päivän kor-

kein arvo oli 5263 dollaria. Tämän valitun kuukauden korkein markkina-arvo oli 18.4 5263 dol-

laria. (Blockchain.) Nämä kaksi kuviota kertovat hyvin, kuinka Bitcoinin volatiliteetti vaihte-

lee päivittäin sekä isoimmista rahoista puhuttaessa kuukausittain.  
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2.2 Hyödyt ja haitat 

Kuten muihinkin sijoituskohteisiin, myös Bitcoineihin kannattaa perehtyä ennen niihin sijoitta-

mista. Bitcoineihin sisältyy paljon riskejä, jotka tulee ottaa huomioon mahdollisten menetys-

ten kannalta. Tähän sisältyykin kysymys: Oletko valmis menettämään sijoituksesi, jos kaikki ei 

menekään hyvin? (Reese 2018.) 

Bitcoineja on mahdollista vastaanottaa sekä lähettää minne tahansa, milloin vain. Yleisiä va-

paapäiviä, valtioiden rajoja eikä byrokratiaa oteta huomioon. Näin ollen koko valta on sen 

käyttäjillä. Rahan siirrot eivät kuitenkaan ole aivan ilmaisia, vaan jokaisesta siirrosta tulee 

maksaa välityspalkkio eli transaktiomaksu, jonka suuruudesta voi itse päättää. Mitä korkeam-

man transaktiomaksun maksaa, sitä nopeammin bitcoinit siirtyvät käyttäjältä toiselle. 

Transaktiomaksu ei riipu siitä, kuinka ison summan rahaa siirtää, vaan maksu voi olla saman-

suuruinen lähettääkö joko yhden vai 100 000 bitcoinia. (Frequently asked questions.) 

Bitcoinit vähentävät identiteettivarkauksien riskiä; bitcoin-siirrot ovat turvallisia, peruutta-

mattomia, eivätkä ne sisällä asiakkaan henkilökohtaisia tietoja (Frequently asked questions). 

Luottokortilla maksaessa myymälä saa tietoonsa asiakkaan kortin numeron, mutta bitcoinilla 

maksaessa vain lompakon osoitteen, joka on yleistä tietoa ja siirtyy lohkoketjuun kenen ta-

hansa nähtäville. Luottokortit ottavat itse maksukortilta valitun summan, kun taas bitcoinilla 

maksaessa asiakas valitsee itse summan ja lähettää sen vastaanottajalle. (Lewis.)  

Vaikka Bitcoinit ovat tunnettuja ympäri maailmaa, kaikki kivijalkamyymälät eivät kuitenkaan 

hyväksy tätä maksutapana (Frequently asked questions). Ihmiset vieroksuvat Bitcoineja sen 

riskisyyden vuoksi, sillä sen kurssi saattaa vaihdella päivittäin radikaalisti. (Reese 2018). Myös 

Bitcoinin turvallisuus ja niiden kavaltaminen on noussut mediassa puheenaiheeksi. Turvatak-

seen Bitcoinien säilyvyyden, on suotavaa tallettaa varat internetin ulkopuolelle mahdollisten 

pörssien kaatumisen vuoksi. (Securing your wallet.) 

Vuonna 2011 perustettu pimeässä verkossa toimiva laittomien tavaroiden ja palveluiden 

kauppa Silk Road huononsi Bitcoinin mainetta vakavasti otettavana valuuttana käyttäessään 

virtuaalivaluuttaa kaupankäynnin välineenä (DeMartino 2016, 48). Silk Road käytti hyväksi 

Bitcoinin anonyymisuutta, jotta asiakkaat pystyivät asioimaan ilman rahan siirrosta jäämiä 

jälkiä (Campbell-Verduyn 2018, 145). Vaikka tämä jätti historiaan huonon vaikutelman krypto-

valuutoista, Silk Road osoitti Bitcoinien toimivuuden tosielämässä. (Adler 2018). 

2.3 Bitcoin-lompakko 

Bitcoinit siirtyvät käyttäjältä toiselle virtuaalisten lompakoiden kautta, jotka sisältävät tie-

toja käyttäjän rahoista ja avaimista, joiden avulla transaktiot hyväksytään siirrettäväksi lom-

pakosta toiselle (Antonopoulos 2017, 93).  Maksutapahtuman on mahdollista suorittaa bitcoin-

sovelluksen kautta tietokoneelta tai puhelimelta, johon tarvitaan vastaanottajan lompakon 
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osoite sekä maksun summa. Lompakon osoitteen voi myös skannata QR-koodin avulla tai NFC-

teknologiaa käyttäen eli kahden puhelimen välisellä tiedonsiirrolla. (Frequently asked questi-

ons.)  

Lompakko ei sisällä konkreettisesti rahaa vaan parillisia avaimia, joilla rahan liikkuminen on 

mahdollista. (Antonopoulos 2017, 93.) Yksityinen avain (private key) hyväksyy bitcoinien 

transaktion lähettämisen ja julkinen avain (public key) niiden vastaanottamisen (Anto-

nopoulos 2017, 56). Tätä avainparia voidaan ajatella sähköpostiosoitteena: julkinen avain on 

osoite, jonka voi tietää kuka tahansa. Muut henkilöt voivat lähettää siihen sähköpostia ja 

bitcoin-osoitteeseen bitcoineja. Kun taas yksityinen avain on salasana sähköpostiin, jolloin voi 

lähettää itse muille sähköposteja. Samalla tavalla voi lähettää bitcoineja muille. Bitcoin-

osoitteessa on kuitenkin yksi ero sähköpostiosoitteeseen: se on yhdistelmä numeroita ja kir-

jaimia ja on tarkoituksella tunnistamaton, kun taas sähköpostiosoite tehdään tunnistetta-

vaksi. (Bitcoinkeskus 2018.)  

3 Lohkoketju 

Bitcoinin avointa tilikirjaa, jossa näkyvät kaikki siirrot bitcoin-lompakosta toiselle kutsutaan 

lohkoketjuksi. Lohkoketjuja voidaan hyödyntää, kun halutaan varmistaa julkista kirjanpitoa 

ilman hallitsevaa keskustahoa. Lohkoketju on muuttumaton, eikä vanhoja transaktioita pysty 

poistamaan tai muuttamaan jälkeenpäin. Kun transaktio on lähetetty verkkoon, se on rekiste-

röity lohkoketjuun ikuisesti. (DeMartino 2016, 25.) Syy tähän on, että lohkoketju on hajau-

tettu monelle eri tietokoneelle; jos joku yrittää muuttaa lohkoa jälkeenpäin, järjestelmä tun-

nistaa tämän matemaattisesti. Jokaisen lohkoketjun lohko liitetään edelliseen algoritmilla, 

jolloin muodostuu merkkijono. Käytännössä peräkkäiset lohkot ovat kuin palapelin paloja; jos 

yksikin merkki lohkossa poistuu tai muuttuu, se vaikuttaa seuraavien lohkojen merkkijonoihin. 

Näin esimerkiksi bitcoinien määrää lohkossa ei voida muunnella jälkikäteen kenenkään huo-

maamatta. (Storås 2016.)    

Lohkoketjun protokollassa voi tapahtua haarautumia, jos yksi tietokone jakaa vanhalla päivi-

tyksellä ylläpidettyä tilikirjaa. Varsinaista haarautumista ei tapahdu, jos tilikirjaa ylläpitä-

vistä solmuista (node) lähetetyt transaktiot vahvistetaan louhijoiden toimesta. Tässä tapauk-

sessa uusi versio ohjelmakoodista on yhteensopiva vanhan kanssa. Mikäli louhivat solmut toi-

mivat kuitenkin vanhalla päivityksellä, lohkoja ei enää varmisteta ja vanha haara haihtuu 

pois. Ajan myötä uudet louhijasolmut voittavat, sillä ne hyväksyvät sekä uudella että vanhalla 

päivityksellä ylläpidettyä tilikirjaa. Vanhat haihtuvat hiljalleen pois, sillä niiden on järkeväm-

pää päivittää uuteen. Tätä haaraumaa kutsutaan nimeltä soft fork. (Hallamaa 2018; Acheson 

2018.) 

Lohkoketjusta voi myös haarautua tietoisesti uusi ketju, joka jatkuu erillään alkuperäisestä 

lohkosta samalla historiallaan. Tämä haarauma on protokollassa tapahtunut muutos, joka 
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jatkaa toimintaansa erilaisen datan kanssa kuin uudempi versio. Esimerkiksi elokuussa 2017 

syntyi lohkoketjun haaraumasta Bitcoin Cash. Tämän seurauksena jokaisella, joka omisti 

bitcoineja ennen haarautumista, oli haarautumisen jälkeen yhtä paljon bitcoineja sekä 

bitcoin cash-valuuttaa. Tätä haarautumista kutsutaan nimellä hard fork. (Hallamaa 2018; 

Acheson 2018.) 

3.1 Louhinta 

Kun bitcoinit vaihtavat omistajaa, transaktion varmentaminen tapahtuu louhijoiden kautta: 

he varmistavat, että raha liikkuu turvallisesti eikä väärinkäyttöjä tapahdu (King, Williams & 

Yanofsky 2013.) Erityisesti louhijat pitävät huolen, ettei bitcoineja kopioida (double-spen-

ding) tai lohkoketjun sisältöä muuteta, sillä digitaalista tietoa on suhteellisen helppo väären-

tää ja muokata verrattuna painettuun valuuttaan (Fortney 2019.) Jotta transaktio voidaan liit-

tää lohkoketjuun, louhijat kilpailevat keskenään ratkoen matemaattisen ongelman liittyen 

kryptograafiseen tiivistealgoritmiin (Antopoulos 2017, 230). Uuden lohkon luominen tapahtuu 

noin kerran 10 minuutissa. Se, joka ratkaisee algoritmin nopeimmin, saa palkinnoksi 

bitcoineja sekä transaktiokorvauksen. Näin syntyy uusia bitcoineja, kunnes 21 miljoonan 

bitcoinin raja on saavutettu. (DeMartino 2016, 149.) Tätä louhijoiden prosessia kutsutaan työ-

todistukseksi (proof of work) (Hallamaa 2018). 

Bitcoinien louhimista voi harjoittaa kuka tahansa ja missä tahansa, mutta suurten kustannus-

ten takia tämä ei ole kannattavaa yksityishenkilöille (solo mining) (DeMartino, 150-154). Lou-

himinen vie paljon sähköä sekä tavallisen käyttöjärjestelmän omaavista tietokoneista ei ole 

näin suuren energian pyörittämiseen vaan nykyään käytetään ASIC (application specific integ-

rated circuit) koneistoa, jonka louhintateho on moninkertainen tavallisiin tietokoneisiin ver-

rattuna (Fortney 2019). Eniten louhimista tapahtuu suurissa louhintayrityksissä (pool mining), 

jolloin kustannuksista huolimatta tuottoa saadaan aikaiseksi. Yksityis- ja ryhmälouhimisen li-

säksi on olemassa pilvilouhimista (cloud mining). Tämä tarkoittaa sijoittamista toisen louhin-

taoperaatioon, josta toivon mukaan syntyy tuottoa sijoittajalle myöhemmin. (DeMartino, 150-

154.) Louhintakapasiteettiin sijoitetaan usein 1-2 vuoden ajaksi sekä takaisinmaksuaika on 

tyypillisesti 3-6 kuukautta (Bitcoin-sanakirja).  

3.2 Lohkoketju käytännössä 

Bitcoinin siirto toiselle lohkoketjun kautta tapahtuu allekirjoittamalla omalla yksityisellä 

avaimella maksutapahtuman tiiviste (yhteenveto) ja saajan julkinen avain sekä liittämällä 

nämä tiedot bitcoinien määrään. Näiden digitaalisten allekirjoitusten avulla maksutapahtu-

man saaja voi varmistua ketjun oikeellisuudesta ja lähettäjän vakuuttavuudesta tehdä siirto. 

(Taloustaito 2018, 45-46.) Tämän jälkeen tieto transaktiosta levitetään verkkoon, jonka jäl-

keen louhijat ratkaisevat yhtälön, jotta transaktio saadaan liitettyä lohkoon (DeMartino 2016, 

25). Lohkoketjun yhtä lohkoa voidaan rinnastaa kirjanpidon tilikirjaan; kun rahansiirrot on 
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dokumentoitu, ja tilikirja suljettu, voidaan se lisätä aikaisempiin tilikirjoihin. Näin kehittyy 

tilikirjoista kokonainen lohkoketju. (Storås 2016.)  

 

Kuvio 3: Lohkon sisältö 

 

Kuvio 4: Lohkon tiiviste 

Lohkoketjun lohko sisältää kolmea eri informaatiota: lohkon tiivisteen (hash), edellisen loh-

kon tiivisteen sekä transaktion dataa (kuvio 3). Tiiviste on pitkä merkkijono, joka on jokai-

sella lohkolla oma ja sitä voidaan verrata sormenjälkeen. Lohko sisältää myös edellisen loh-

kon tiivisteen, jolloin yksikin muutos datassa vaikuttaa seuraavien lohkojen tiivisteisiin (kuvio 

4). Näin ollen lohkoketjua on mahdotonta muokata jälkikäteen kenenkään huomaamatta. Näi-

den tiivisteiden lisäksi lohko sisältää dataa transaktiosta: lähettäjän ja vastaanottajan lompa-

kon osoitteet eli julkiset avaimet sekä bitcoinien määrän. (Simply explained – Savjee 2018.) 

Seuraavaksi esimerkki havainnollistamaan maksutapahtuman siirtyminen lohkoketjun kautta: 
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Kuvio 5: Maksutapahtuma 

Olivia haluaa lähettää Matille 0,1 BTC (kuvio 5). Hän ottaa Matin lompakon osoitteesta QR-

koodin ja vahvistusten jälkeen lähettää transaktion. Verkon solmut eli ylläpidon palvelimet 

tarkistavat onko tilillä riittävästi varoja. Mikäli transaktio on mahdollinen, he kuljettavat 

pyynnön eteenpäin paikkaan nimeltä mempool (memory pool). Mempooli on muistiin painet-

tua dataa, jossa säilytetään vahvistamattomia transaktioita, jotka ovat juuttuneita Bitcoin-

verkossa. (Hartmann 2018.) Bitcoin-verkossa on sitä enemmän ruuhkaa, mitä enemmän mem-

poolissa on transaktioita (Bitcoinkeskus 2018).   

 

Kuvio 6: Tilikirja 

Louhijat poimivat mempoolista transaktioita ja varmistavat, ettei Olivia ole jo lähettänyt ky-

seessä olevia bitcoineja toiselle henkilölle. Mikäli Olivian varat ovat kunnossa, transaktio liite-

tään niin sanottuun tilikirjaan (ledger) (kuvio 6). Turvatakseen tilikirjan, se hajautetaan. Ei 

ole mitään koosteasiakirjaa, jota säilytetään palvelimella, vaan tilikirja hajotetaan lohkoihin 
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10 minuutin välein. (King, Williams & Yanofsky 2013.) On kuitenkin muistettava, että tämä 10 

minuuttia on tavoite, ei sääntö (Fortney 2019). 

 

Kuvio 7: Tiivistefunktio 

Lohkon luominen ja kiinnittäminen edelliseen tapahtuu ratkaisemalla matemaattinen algo-

ritmi, joka on jokaisessa lohkossa erilainen. Algoritmit ovat matemaattisia funktioita, jossa 

louhijat pyrkivät ratkaisemaan funktion tulosteen eli tiivisteen käytännössä arvailemalla tä-

män syötteen (kuvio 7). Tätä algoritmia kutsutaan tiivistefunktioksi (hash function), joka on 

yhdensuuntainen: tulosteesta on mahdotonta selvittää alkuperäistä syötettä. Ratkaistakseen 

tämän funktion louhijat tarvitsevat tietoonsa muuttuja-arvon (nonce), dataa edellisestä 

transaktiosta sekä edellisen lohkon tiivisteen. (Mäkinen 2016.)  

 

Kuvio 8: Tiivistefunktion syöte ja tuloste 

Kryptograafista tiivistefunktiota, jota Bitcoinissa hyödynnetään, kutsutaan SHA-256:ksi (se-

cure hash algorithm). Tämän funktion tiiviste on 256 bittinen luku, joka muuttuu aina joka 

2016:s lohko verkon louhintakapasiteetin mukaan. Funktio ratkaistaan löytämällä muuttuja-

arvo, joka on satunnaisen 32 bitin merkkijono. Louhijat käytännössä arvailevat funktion syöt-

teen (aikaisemman lohkon dataa + transaktion dataa + muuttuja-arvo), kunnes löytävät oi-

kean muuttuja-arvon, jonka tiiviste on pienempi kuin aikaisemman lohkon tiiviste eli maa-

liarvo (kuvio 8). Tätä voidaan ajatella ”lottoamisena”, sillä muuttuja-arvoa ei voi ennustaa, 

vaan eri kombinaatioita täytyy kokeilla. (Mäkinen 2016; King, Williams & Yanofsky 2013; Elas-

tos Fin 2018.) 



 16 
 

 

Louhinnan vaikeus määräytyy maaliarvon nollanbittien mukaan; mitä useammalla nollabitillä 

arvo alkaa, sitä pienempi luku on, ja sitä vaikeampaa on funktion ratkaiseminen. Esimerkiksi 

00000000002j39k99k48 on pienempi kuin 000009j8776g75h77543, joten jälkimmäinen maa-

liarvo on helpompi louhia luvun ollessa suurempi. Tässä esimerkissä 256 bittiset luvut ovat ly-

hennetty 20-merkkisiksi helppolukuisuuden vuoksi. (Mäkinen 2016.)  

 

Kuvio 9: Transaktion hyväksyminen muilta louhijoilta 

Kun louhija on ollut riittävän onnekas löytämään muuttuja-arvon, joka sopii funktioon, tämä 

tieto lähetetään muille louhijoille, jotka varmistavat funktion ja hyväksyvät sen (kuvio 9). Tä-

män jälkeen syntyy uusi lohko lohkoketjuun ja lohkon ratkaisija saa transaktiokorvauksen sekä 

bitcoineja. (King, Williams, Yanofsky 2013.) Näin Matti on vastaanottanut 0,1 BTC Olivialta.  

4 Skaalautuminen 

Jotta Bitcoin tulisi koskaan täysin kehittyneeksi vaihtoehtoiseksi maksutavaksi nykyisin ole-

massa oleville, sen tarvitsee voida kilpailla niiden kanssa. Bitcoinin hajautettu verkko on pal-

jon hitaampi kuin keskitetty verkko, kuten Visalla. Tällä hetkellä kilpailu on todella epäta-

saista; Visan transaktionopeuden keskiarvo on 24 000 tapahtumaa sekunnissa (transactions 

per second=TPS), kun taas Bitcoinilla 7 tapahtumaa sekunnissa. (Aziz; Visa.) Suurimpana on-

gelmana tähän on ollut Bitcoinin skaalautuminen (scalability); suhteessa lisääntyviin transak-

tioihin louhintakapasiteetti pienenee. Monet varmistukset lohkoketjussa vievät aikaa ja 

transaktiokorvaukset kasvavat. Bitcoinin siirtyminen lompakolta toiselle voi kestää 10 minuu-

tista päiviin riippuen verkon ruuhkasta sekä kuinka ison transaktiokorvauksen on valmis mak-

samaan louhijoille. Aina suuremman korvauksen maksajan tapahtuma louhitaan ensin. (Coin-

telegraph; Aziz.) 
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Lohkoketjua kehittäessä on otettava huomioon kolme asiaa: turvallisuus, hajautus sekä skaa-

lautuvuus. Lohkoketju on turvallinen sen monien varmistusten sekä tiedon muuttumattomuu-

den vuoksi. Avoimen lähdekoodin takia hajautettu verkko ehkäisee laajoja hakkerointeja esi-

merkiksi 51% hyökkäystä (51% attack), jossa ryhmä louhijoita, jotka hallitsevat yli puolet las-

kentatehosta pystyisivät muuttamaan lohkoa ja kopioimaan bitcoineja. Tämä on todella epä-

todennäköistä, koska lohkoketjun turvallisuus ja sen hajautus ovat tärkeimpiä elementtejä 

lohkoketjuteknologian pyörittämiseen. Tämän vuoksi skaalautuvuuden kapasiteetti on pie-

nempi, sillä korkean tason turvallisuuden ja hajautuksen varmistaminen vie suuren osan louhi-

joiden aikaa. (Aziz.)  

Bitcoin-verkon tietojenkäsittelykapasiteettia rajoittaa kaksi päätekijää: keskimääräinen aika 

lohkon muodostumiseen sekä lohkon koko. Tällöin skaalautuvuuden tehostamisen ratkaisuja 

ovat lohkokoon suurentaminen, jotta siihen mahtuu enemmän transaktioita tai transaktioiden 

siirtäminen pois lohkoketjusta, jolloin verkon tapahtumien määrä vähenisi. Tässä opinnäyte-

työssä keskityn transaktioiden siirtämiseen pois lohkoketjusta eli maksuprotokollaan nimeltä 

Salamaverkko. (Glazer 2018.)   

4.1 Salamaverkko 

Salamaverkko (Lightning Network) ideana on jo monia vuosia vanha. Satoshi Nakamoto kir-

joitti vuonna 2009 ideasta payment channels, mikä tarkoittaa maksukanavaa kahden henkilön 

välillä. Tämän idean pohjalta vuonna 2015 syntyi Salamaverkko Thaddeus ja Joseph Poon toi-

mesta. Teoria alkoi muuttua käytäntöön vuonna 2018, kun julkaistiin ensimmäiset versiot oh-

jelmakoodista ja verkkoon liittyminen oli mahdollista. (Bitcoinkeskus 2019.)  

4.1.1 Salamaverkon idea 

Salamaverkko toimii toisena ”kerroksena” lohkoketjun päällä ja sen tavoitteena on nopeuttaa 

maksutapahtumien siirtyminen kahden osapuolen kesken sekä alentaa transaktiokorvauksen 

määrää pitämällä sen poissa pääverkosta. (Schor 2018.) Tässä maksutapahtumassa transaktio 

ei mene täysin lohkoketjun kautta, joten tapahtuma on ”salamannopea” (Mamoria 2017).  

Salamaverkon ideana on tarjota käyttäjilleen valinnaisen verkon pienille usein toistuville 

maksuille, jotka hidastavat verkkoa turhaan. Salamaverkossa voi siirtää teoriassa myös suu-

rempiakin maksuja, mutta tämä edellyttää verkon kapasiteetin kehitystä. Lohkoketjun tekno-

logiassa pienen transaktionopeuden, monien vahvistuksien sekä uuden lohkon luominen ai-

heuttaa hitaan maksunopeuden, jolloin esimerkiksi kahvikupin ostaminen nopeasti on mahdo-

tonta. Salamaverkon avulla suoritus tapahtuu välittömästi eli maksusuorituksen nopeutta voi 

verrata normaalin luottokortin käyttöön. (Bitcoinkeskus 2019.) 
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4.1.2 Salamaverkko käytännössä 

Bitcoinin lähettäminen salamaverkon kautta yksinkertaistettuna toimii näin: kaksi osapuolta 

avaavat keskenään maksukanavan, joka siirtyy lohkoketjuun, jolloin kummallakin on luotta-

mus kaupankäynnin varmistumiseen. Osapuolet voivat käydä kauppaa toistensa kanssa tun-

teja, viikkoja tai vuosikymmeniä, kunnes jompikumpi osapuolista sulkee kanavan, jolloin se 

siirtyy takaisin lohkoketjuun louhijoiden ratkaistavaksi ja maksut siirtyvät oikeille omistajil-

leen. Salamaverkko vaatii näin ollen kaksi tapahtumaa lohkoketjulla: ensimmäinen tapahtuma 

avaa kanavan, toinen sulkee sen. (Freed 2018.) Helpommin ymmärrettäväksi tässä esimerkki 

tosielämässä: 

 

Kuvio 10: Maksukanava 

Joka aamu Matti ostaa kahvilasta kahvin ennen töihin menoa. Salamaverkkoa käyttäen Matti 

avaa maksukanavan kahvilan kanssa (kuvio 10). Tällöin maksukanavan molemmat osapuolet on 

oltava verkossa. (Freed 2018.) 

 

Kuvio 11: Moni allekirjoitettu osoite 
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Maksukanavan syntymiseksi Matti ja kahvila sijoittavat tietyn määrän bitcoineja moni allekir-

joitettuun osoitteeseen, jonka voi vain avata, kun molemmat osapuolet niin haluavat (kuvio 

11). Oletetaan, että Matti sijoittaa 0,01 BTC:tä ja kahvila 0 BTC:tä (kahvila ei hyväksy palau-

tuksia). (Freed 2018.) 

 

Kuvio 12: Tase 

Maksukanavan avaamiseksi luodaan myös tase, joka määrittää miten rahat liikkuvat (kuvio 12) 

(Freed 2018). 

 

Kuvio 13: Maksukanava lohkoketjussa 

Tämän jälkeen maksukanava siirtyy lohkoketjuun (kuvio 13). Tällöin kahvilalla on täysi luotta-

mus Matin maksujen saamiseen, kun kanava suljetaan. (Freed 2018.)   
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Kuvio 14: Taseen muuttuminen 

Nyt kun maksukanava on avoin, Matti voi aamuisin ostaa kahvinsa, joka maksaa 0,001 BTC. 

Maksaakseen tämän Matti muuttaa taseen kokonaismääriä. Hän vähentää kahvin kustannuksen 

omalta tililtään ja siirtää sen kahvilan tilille (kuvio 14). Yhden tapahtuman jälkeen uusi tase 

kertoo, että Matti saa 0,009 BTC:tä ja kahvila saa 0,001 BTC:tä. Tämän jälkeen tase allekir-

joitetaan yksityisillä avaimilla ja Matti voi jatkaa kahvien ostamista niin kauan, kun hänellä on 

rahaa jäljellä maksukanavassa. (Freed 2018.) 

 

Kuvio 15: Maksukanavan sulkeminen 

Maksukanavan voi sulkea milloin vain joko Matin tai kahvilan toimesta. Sulkemiseen tarvitsee 

viimeisimmän kopion taseesta, jonka kummatkin ovat allekirjoittaneet, ja se lähetetään loh-

koketjuun (kuvio 15). Louhijat varmistavat digitaaliset allekirjoitukset, jonka jälkeen varat 

vapautetaan taseen mukaan. Tämä luo yksittäisen tapahtuman lohkoketjussa. Menetelmää 

voidaan verrata esimerkiksi piikkiin baarissa: on helpompaa kirjata ylös kaikki myydyt juomat 

ja veloittaa nämä vasta jälkikäteen kuin taas maksaa jokainen juoma erikseen. (Freed 2018.) 
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Kuvio 16: Kolmen henkilön maksukanava 

Jokaisen ei kuitenkaan täydy avata omaa maksukanavaa erikseen, vaan salamaverkossa voi lä-

hettää bitcoineja toisen osapuolen kautta. Esimerkiksi Matin ystävä Olivia haluaa myös asioida 

kahvilassa, joten sen sijaan, että hän avaa oman maksukanavan kahvilan kanssa, hän voi lä-

hettää bitcoineja Matille, jonka kautta ne siirtyy kahvilalle (kuvio 16). (Freed 2018.)  

5 Tutkimus 

Salamaverkko herättää positiivisia ja negatiivisia tunteita internetissä ympäri maailmaa sen 

skaalautumisen ominaisuuksillaan. Tämän opinnäytetyön tutkimusosiossa vertailen salamaver-

kon ominaisuuksia lohkoketjuteknologiaan käyttäen apuna laskelmia ja kaavioita sekä asian-

tuntijoiden väitteitä. Tutkimuksessa on tarkoituksena saada selville, kuinka hyvin Salama-

verkko skaalautuu ja miten tämä vaikuttaa lohkoketjun toimintaan. Keskeiset vertailukohteet 

ovat lohkoketjun ja salamaverkon solmut, transaktionopeus, transaktiomaksut, turvallisuus, 

hajautuksellisuus sekä skaalautuvuus.  

5.1 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksessa pyrin saamaan vastauksen seuraavaan tutkimusongelmaan, joissa vielä tarken-

tavia pohdintoja: 

1) Miten Salamaverkko onnistuu skaalautumisessaan?  

− Miten lohkoketju onnistuu skaalautumisessaan? 

− Miten Salamaverkko vaikuttaa lohkoketjuteknologiaan? 

− Miten Salamaverkko ja lohkoketju eroavat ominaisuuksiltaan? 
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Tutkimuksen tavoitteena on luoda vastakkainasettelu kahden eri transaktiomenetelmän välille 

ja tuoda esille molempien hyviä, sekä huonoja puolia. Tavoitteena ei ole löytää selkeää voit-

tajaa tai häviäjää. Lisäksi tutkimuksessa avataan Bitcoinin ominaisuuksia, jotta transaktiome-

netelmien vertailu on selkeämpää.  

5.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessani käytän tutkimusmenetelmänä dokumenttianalyysia, jossa käytetään ole-

massa olevaa tietoa, vaikkei niitä ole tutkimusta varten tuotettu. Tällaisia dokumentteja voi 

olla esimerkiksi artikkelit, haastattelut, tilastot, mielipidekirjoitukset sekä keskustelupalstat. 

Tätä aineistoa käsitellään tutkimalla ja loogisella päättelyllä. Dokumenttianalyysiä käytetään, 

kun tutkittavana kohteena on mahdollisesti uusi ilmiö, eikä sen keskeisiin kysymyksiin olla 

vielä saatu vastausta. (Anttila 1998.) 

Koska Salamaverkko on vielä uusi ilmiö, siitä löytyy hieman hajallaan olevaa tietoa interne-

tistä. Monet artikkelit ovat mielipidekirjoituksia, joiden luotettavuutta on vaikea todistaa. 

Tässä tutkimuksessa pyrin käyttämään luotettavia dokumentteja, jotka perustuvat asiantunti-

joiden mielipiteisiin sekä tilastollisiin tuloksiin. Dokumentteina käytän kirjallisuutta, artikke-

leita sekä videoita, jotka ovat asiantuntijoiden pohdintoja aiheesta. 

6 Salamaverkko vs. lohkoketju 

6.1 Solmut 

Bitcoinin solmut ovat tärkeitä lohkoketjuteknologialle ja salamaverkolle. Ne vahvistavat ta-

pahtumia sekä ylläpitävät verkon turvallisuutta. Mitä enemmän on solmuja, sitä varmempi 

verkko on. On muistettava, että lohkoketju ja Salamaverkko ovat kaksi vuorovaikutuksessa 

keskenään olevaa erillistä vertaisverkkoa, joilla on erilaiset solmut. Suurin ero näiden kahden 

verkon solmuissa on transaktioiden tarkastaminen; lohkoketjussa solmujen täytyy tarkastaa 

jokainen tapahtuma Bitcoin-verkossa, kun taas salamaverkon solmut tarkistavat tapahtumien 

pätevyyden, jotka ovat suoraan vuorovaikutuksessa kyseisen tapahtuman kanssa. Kuten aikai-

semmin vertasin Salamaverkkoa baarin piikkiin; voit tilata niin monta juomaa kuin haluat ja 

lasku maksetaan vasta lopuksi. Mikäli baarimikko käyttäisi lohkoketjua, hänen täytyisi varmis-

taa kuinka monta juomaa ympäri maailmaa ihmiset ovat tilanneet ja maksaneet. Jos yksi hen-

kilö ei ole maksanut, kukaan muu ei voi tilata drinkkiä. Salamaverkon solmut ovat siis kiinnos-

tuneet vain henkilökohtaisista maksuista, kun taas lohkoketjun maksujen vahvistamiseen vai-

kuttaa jokainen vahvistamaton maksu ympärillä. (Suredbits 2018.) 

Jokainen voi luoda tietokoneellaan oman solmut Bitcoin-verkkoon ja Salamaverkkoon. Tätä 

kutsutaan solmun ajamiseksi (running a node). Tämä on kuitenkin eri asia kuin louhiminen, 

sillä louhijat luovat uusia lohkoja lohkoketjuun, kun taas solmut vahvistavat tapahtumia ja 

toimittavat niitä eteenpäin. Salamaverkon solmujen ajamisesta voi ansaita itselleen 
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transaktiomaksuja, mutta lohkoketjun solmuista ei. Salamaverkon solmuja on kahdenlaisia: 

reititetty solmu (a routing node) ja ei-reititetty solmu (a non-routing node). Jokainen yksityi-

nen kanava on kytkettynä kahteen ei-reititettyyn solmuun, jotka eivät ilmesty julkiselle sala-

maverkolle. Vain nämä solmut tietävät kanavan olemassaolosta, jolloin kanavan yksityisyys 

säilyy. Reititetyt solmut taas kuljettavat tapahtumia julkisessa salamaverkossa. Näitä solmuja 

voi jokainen luoda koneellaan ja ansaita itselleen transaktiomaksuja, mutta solmun on oltava 

yhteydessä verkkoon koko ajan. (Risberg 2018; Rochard 2019; Vu 2018.)  

 

Kuvio 17: Bitcoin-solmut 20.4.2017-20.4.2019 (Bitnodes 2019) 

Kuviosta 17 näkee Bitcoinin solmujen määrän kehittymisen viimeisen kahden vuoden ajalta. 

Sinisellä värillä on internet protokolla version 4 (Ipv4) kehitetyt solmut ja turkoosilla värillä 

internet protokolla version 6 (Ipv6) kehitetyt solmut. Violetilla värillä on solmuja, jotka on 

kehitetty anonyymilla protokollalla. Näitä kutsutaan onion-solmuiksi, jotka ovat joko anonyy-

miudestaan tunnetun Tor verkon kautta luotuja solmuja tai IP-osoitteen muunnos verkon NAT 

(Network Adress Translation) kautta. Nämä solmut voivat vain lähettää transaktioita, muttei 

hyväksy saapuvia yhteyksiä palomuurin vuoksi. Teoriassa suuri määrä onion-solmuja on lohko-

ketjulle hyvä asia, sillä se tekee verkon varmemmaksi lisäämällä esteitä verkkoon tunkeutu-

jille. Tämän opinnäytetyön kirjoittamishetkellä 20.4.2019 Bitcoin-solmuja on yhteensä jokai-

sella protokollalla kehitettyjä 9423 kappaletta. Eniten Bitcoin-solmuja oli verkossa 20.11.2017 

12 664 kappaletta. Vuoden aikana 2017-2018 solmujen määrä laski 18.98% 11 845 kpl solmuja 

9594 kpl solmuun. Suuri aleneva määrä tavoitettavissa olevia solmuja voisi teoreettisesti joh-

taa nousevaan keskittämiseen, sillä yhä vähemmän yksikköjä hallitsisi jäljellä olevia solmuja. 

Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa 51% hyökkäykseen, joka tuhoaisi Bitcoinin uskotta-

vuuden. Tämä on kuitenkin realistisesti tällä hetkellä todella epätodennäköistä. (Bitnodes 

2019; Hundeyin 2018.) 
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Kuvio 18: Salamaverkon solmut 15.1.2018-22.4.2019 (Bitcoin Visuals 2019b) 

 

 

Kuvio 19: Salamaverkon solmut 21.4.2019 (1ML 2019) 

1ML-nettisivujen mukaan (kuvio 19) tällä hetkellä 21.4.2019 salamaverkon aktiivisia solmuja 

on yhteensä 8087 kappaletta, joka on noussut viimeisen 30 päivän aikana 7%. Saman vuoden 

tammikuussa salamaverkon solmuja oli 6042, joten tuosta hetkestä kasvu on ollut 33,8%. Kuvi-

ossa 18 on salamaverkon solmujen kehitys sen julkaisusta lähtien vuodesta 2018. Kuten kuvi-

osta näkee, Salamaverkko on kasvattanut hyvin suosiotaan. Viimeisen vuoden aikana Salama-

verkkoa on kehitetty käyttäjäystävällisemmäksi muun muassa erilaisten mobiililompakoiden 

lanseeraamisessa sekä applikaatioiden kehittämisessä. Tämä on ollut suuri askel maksuproto-

kollan käyttäjien tavoitettavuuden lisäämiseksi. (Hamilton 2019a.)  
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6.2 Nopeus 

 

Kuvio 20: Transaktioiden vahvistamisaika 19.4.2017-9.8.2018 (Blockchain 2019a) 

Salamaverkon päätavoitteena on nopeuttaa transaktioiden siirtyminen käyttäjältä toiselle. 

Kuten aikaisemmin olen maininnut, Bitcoinin kapasiteetti on vain 7 tapahtumaa sekunnissa, 

joten yksittäisten tapahtumien vahvistaminen voi kestää muutamista minuuteista jopa päi-

viin. Kuten kuviossa 20 näkyy, vahvistamisaika on keskiarvoltaan noin 10 minuuttia, mutta 

ajoittain maksujen siirtyminen voi kestää pitkiäkin aikoja. Vuoden 2018 alussa transaktion 

vahvistaminen saattoi kestää jopa 11 453 minuuttia eli melkein 8 päivää. Kuten kuviosta 1 nä-

kee, juuri tällöin Bitcoinin markkinahinta oli suuressa kasvussa. Kun verkko ruuhkaantuu, 

maksujen vahvistamisaika tällöin suurenee. Salamaverkon myötä myös lohkoketjun kapasi-

teetti tulee nopeammaksi, sillä transaktiot siirtyvät lohkoketjun ulkopuolelle, eikä jokaista 

transaktioita tarvitse erikseen vahvistaa. (Lightning Peach 2018; Blockchain.) 

 

Kuvio 21: Salamaverkon kapasiteetti 19.1.2018-28.3.2019 (Bitcoin Visuals 2019a) 
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Kuvio 22: Salamaverkon kapasiteetti 29.4.2019 (1ML 2019) 

Salamaverkko on kykenevä miljooniin, jopa miljardeihin tapahtumiin sekunnissa. Tämä päihit-

tää muut perinteiset maksutavat monilla suuruusluokilla. (Antonopoulos 2018c.) Tämän opin-

näytetyön kirjoittamishetkellä 1ML:n verkkosivuston mukaan (kuvio 22) salamaverkon kapasi-

teetti on yhteensä yli 5,5 miljoonaa dollaria. Kuten kuviosta 21 näkee, viimeisen puolen vuo-

den aikana salamaverkon kapasiteetti on kasvanut huimasti. Salamaverkko sisältää tuhansia 

solmuja, jotka käyttävät hyödykseen jo olemassa olevia kanavia. Kun verkkoon ilmestyy uusi 

solmu, sen ylläpitäjä voi päättää mihin muihin palvelimiin se on yhteydessä. Verkon kapasi-

teetti kasvaa aina, kun uusia maksukanavia syntyy solmujen välille. (Bitcoinkeskus 2019.) 

6.3 Transaktiomaksut 

 

Kuvio 23: Transaktiomaksut 2017-2019 (Blockchain 2019d) 

Lohkoketjumaksut riippuvat useista tekijöistä mukaan lukien verkon ruuhka, tapahtuman koko 

ja transaktion vahvistamisen kesto. Mikäli bitcoin-tilillä on suuria määriä pieniä talletuksia, 

tapahtuman koko on tällöin suurempi, sillä se koostuu monista panoksista. Tämän vuoksi kan-

nattaa vähentää pieniä tapahtumia lohkoketjulla, joten transaktiomaksut pienenevät tulevai-

suudessa. Pienet maksut voi suorittaa salamaverkon kautta ja toista lompakkoa kannattaa 

käyttää mahdollisten bitcoin-bonusten saamiseksi, joita voi saada erilaisilta palveluntarjo-

ajilta. Mikäli bitcoin-siirto ei ole aikakriittinen, on hyvä seurata verkkosivustoilta 
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viimeaikaisia keskimääräisiä transaktiomaksuja ja verkon ruuhkautumista. Tällöin maksut ovat 

nopeampia ja transaktiomaksut pienempiä. (Wirex.) Kuviosta 23 näkee transaktiomaksujen 

määrän vuodesta 2017-2019. Tästä huomaa, että vuoden 2018 alussa suuren markkinahinnan 

ja verkon ruuhkan vuoksi myös transaktiomaksut olivat korkeat. 

Salamaverkossa tapahtumat siirtyvät maksukanavalta toiselle reititettyjen solmujen kautta. 

Jotta maksutapahtuman voi suorittaa, kanavalla tulee olla tarpeeksi pääomaa. Mikäli kana-

valla ei ole tarpeeksi likviditeettiä, on mahdotonta reitittää tapahtumaa. Salamaverkossa 

transaktiomaksuja maksetaan siis reititetyille solmuille, jotka siirtävät tällöin transaktion 

eteenpäin. Transaktiomaksuja on kahdenlaisia: perusmaksu (base fee) ja maksu, joka perus-

tuu likviditeettiin (liquidity provider fee). Perusmaksu on kiinteä hinta, joka veloitetaan aina, 

kun maksu ohjataan solmun läpi ja toinen osuus maksusta määräytyy reititetyn tapahtuman 

suuruuden perusteella. Salamaverkon tavoitteena on alentaa maksujen määrää käyttäjäystä-

vällisemmäksi, sillä hyvin pienistä maksuista ei jopa tarvitse maksaa transaktiomaksua ollen-

kaan. (Stewart 2019; Antonopoulos 2018d.) Juuri salamaverkosta johtuen tammikuussa 2019 

lohkoketjun transaktiomaksut olivat pienimmät kolmeen vuoteen. (Hamilton 2019b.) 

6.4 Turvallisuus 

Lohkoketjun turvallisuus perustuu lohkojen liittämiseen toisiinsa; vanhoja tapahtumia ei pysty 

poistamaan tai muokkaamaan jälkikäteen, sillä se vaikuttaa aina seuraavien lohkojen merkki-

jonoihin. Lohkoketjun jokaisesta tapahtumasta jää näin ollen jälki verkkoon. Näitä tapahtu-

mia ei keskitetä vain yhteen rekisteriin, vaan ne hajautetaan kokonaiseen tietojärjestelmään, 

jonka rekisterit ovat yhteydessä toisiinsa. Dataa tallentuu yhtä aikaa monelle eri tietoko-

neelle ja nämä kaikki tiedot ovat helposti saatavilla verkossa. Näin ollen lohkoketju on hyvin 

suojattu ja turvallinen teknologia. (Storås 2016; Jan H.)  

Vaikka lohkoketju ja Salamaverkko ovat eri verkkoja, salamaverkolla on samat turvallisuuden 

ominaisuudet kuin taustalla olevalla lohkoketjulla. Salamaverkko siis hyötyy lohkoketjun tur-

vallisuudesta voidessaan parantaa bitcoinin transaktionopeutta. (Antonopoulos 2018b.) Yksi-

tyiskohtaiset tiedot tapahtumista salamaverkolla ei kuitenkaan tallennu lohkoketjuun, vain 

sen taseen tiedot, joka on lohkoketjuun lähetetty (Lightning Peach 2018). Viimeisin allekirjoi-

tettu tase on laillinen sopimus maksujen perimiseen. Salamaverkko ei tällöin vaadi luotta-

musta osapuolten välillä; kuka tahansa voi sulkea kanavan lähettämällä viimeisimmän version 

taseesta lohkoketjuun. (Antonopoulos 2018b.)  



 28 
 

 

6.5 Keskitetty/hajautettu 

 

Kuvio 24: Keskitetty 

 

Kuvio 25: Hajautettu 

Internetissä on paljon kritisointia ja keskustelua sitä, että käytetäänkö salamaverkossa keski-

tettyä (centralized) vai hajautettua (decentralized) tietokantaa. Hajautettu tietokanta on 

vertaisverkko, jossa jokainen taho on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, jolloin jokainen 

taho toimii asiakkaana ja palvelimena (kuvio 25). Tämän vastakohtana keskitetyssä verkossa 

kaikki asiakkaat ovat yhteydessä yhteen palvelimeen esimerkiksi keskuspankki (kuvio 24). 

(Lisk.) Tietojenkäsittelijä sekä Litecoinin luojan Charlie Leen mukaan Salamaverkko on 
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enemmän hajautettu kuin lohkoketju. Hän kertoo Twitter-postauksessaan lokakuussa 2018, 

että lohkoketjulla transaktion lähettäjä voi sivuuttaa vertaisverkon ja suoraan viestittää ta-

pahtuman louhijoille, jotka tallentavat sen hajautetulle tilikirjalle. Tämä on itseasiassa hyvä 

juttu, sillä saajan ei tarvitse olla verkossa saadakseen maksuja. Salamaverkossa transaktiot 

toisaalta ovat Leen mukaan vertaisverkossa, sillä tapahtumat lähetetään suoraan saajalle eli 

molempien osapuolten on oltava tällöin verkossa. (Lee 2018.) Bitcoin-asiantuntija Andreas An-

tonopouloksen mukaan Salamaverkko ei ole keskitetty eikä hajautettu. Myöskin Bitcoinissa on 

tällöin jollakin tasolla Antonopouloksen mielestä keskitettyä toimintaa. (Antonopoulos 

2018a.) 

6.6 Skaalautuvuus 

Bitcoinin skaalautuvuus ja sen erilaiset maksuprotokollat ovat puhuttaneet ihmisiä paljon ver-

kossa. On otettava huomioon, että Bitcoin on muokattavissa oleva ohjelma ja sitä voidaan pa-

rantaa vuosien varrella. Bitcoinin rinnalle voidaan myös kehitellä erilaisia applikaatioita sekä 

teknologian edetessä uusia laitteita voidaan rakentaa laskentatehon parantamiseksi. Tällä 

hetkellä Bitcoin on paljon tehokkaampi ja turvallisempi. Jos mitään yllättävää ei tapahdu, on 

lähes varmaa, että vuosikymmenen päästä Bitcoin tulee olemaan paljon nykyistä tehok-

kaampi. (Nyberg 2018.) Myöskin Salamaverkko on vaikuttanut Bitcoinin skaalautuvuuteen posi-

tiivisesti siirtämällä turhat pienet tapahtumat pois lohkoketjulta ja näin vähentänyt verkon 

ruuhkautumista. Tämä taas pienentää Bitcoinin transaktiomaksuja sekä parantaa transaktio-

nopeutta. (Hamilton 2019b.) Andreas Antonopouloksen mukaan Salamaverkko onnistuu skaa-

lautumisessaan hyvin, jopa paremmin kuin menetelmä, jossa suurennetaan lohkon kokoa. Hän 

perustelee tämän viitaten nopeaan transaktionopeuteen, jonka vuoksi muut maksuprotokollat 

jäävät varjoon. (Antonopoulos 2018c.) 

7 Tutkimuksen tulokset 

Bitcoinilla on ollut ongelmia skaalautumisessaan, mutta maksuprotokollien ansiosta lohkoket-

juteknologia on kehittynyt entisestään. Adam Rothsteinin sanoin: ”Vaikka Bitcoin on monta 

vuotta vanha, Salamaverkko todistaa sen jatkuvan kehittymisen” (Rothstein 2017, 153). Asia-

kaskunnan kasvattamiseksi on kannattavaa, että lohkoketjun rinnalle luodaan erilaisia maksu-

vaihtoehtoja Bitcoinille. Teknologia kehittyy koko ajan enemmän ja enemmän, joten varsin-

kin virtuaalivaluutan on oletettavaa kehittyä tämän mukana. On kuitenkin hyvä muistaa, että 

Salamaverkko siis lisää lohkoketjun ominaisuuksia, ei muuta Bitcoinin perustaa.  

Salamaverkolla ja lohkoketjulla on kummallakin omat hyvät puolensa. Salamaverkko on tar-

koitettu pienten ja nopeiden maksujen siirtämiseen, kun taas lohkoketju pitkäaikaisten ja 

suurten maksujen suorittamiseen. (Antonopoulos 2018b.) Tämän tutkimuksen perusteella Sa-

lamaverkko onnistuu skaalautumisessaan, vielä ainakin tällä hetkellä. Salamaverkko tulee laa-

jentumaan sen tunnettavuuden myötä, mutta sen tulevaisuutta on vielä aikaista ennustaa. 
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Salamaverkon ansiosta bitcoinilla kaupankäynti on reaaliaikaista ja kahvilassa asioiminen on 

mahdollista. Bitcoin on yleispiirteissään tunnettu virtuaalivaluuttana, jota ostetaan sijoitus-

mielessä kuten rahastoja tai osakkeita. Salamaverkko voi muuttaa tämän käsityksen anta-

malla pienemmän kynnyksen virtuaalivaluutan käyttöön jokapäiväisessä elämässä.  

8 Yhteenveto 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla Bitcoinin lohkoketjuteknologian sekä maksupro-

tokolla salamaverkon ominaisuuksia ja toimivuutta keskenään. Tavoitteena oli ymmärtää 

kummankin transaktiovaihtoehdon keskeiset piirteet sekä miten nämä teoriassa toimivat. Tut-

kimuksen tärkein ongelma oli salamaverkon skaalautumisen onnistuminen, josta viitaten loh-

koketjuteknologian skaalautumiseen sekä näiden vaikutuksiin keskenään.  

Tämä opinnäytetyö sisältää hyvän pienen kokonaisuuden salamaverkon skaalautumisesta, 

mutta tarkempaan tutkimukseen tarvittaisiin erilaisia matemaattisia laskelmia sekä syvempää 

tietoa teknologiasta. Tämä opinnäytetyö voi olla hyvä alku jollekin suuremmalle projektille. 

Lopputuloksena tutkimus kertoo kuitenkin keskeisimmät asiat. Aiheesta ei vielä ainakaan tä-

män opinnäytetyön kirjoittamisen aikaan löydy yhtä kokonaisvaltaista tiedon lähdettä, joten 

tämä opinnäytetyö sisältää hyvän kokonaisuuden aiheesta siitä kiinnostuneille. Teknologia ja 

talous muuttuu kuitenkin päivittäin, joten aiheen luvut ja tulokset tulevat muuttumaan pal-

jon tulevaisuudessa.  

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyö pääsi tavoitteisiinsa ja tekijä oppi tutkimuksen aikana paljon. 

Opinnäytetyön tekemistä helpotti kiinnostus aiheesta tutkimiseen ja siitä oppimiseen. Ai-

heesta teki kiinnostavan sen uutuusarvo. Tämä opinnäytetyö sopii hyvänä helppolukuisena op-

paana Bitcoinista ja salamaverkosta kiinnostuneille harrastajille sekä aloittelijoille. Toivotta-

vasti tutkimus herätti kysymyksiä, mutta myös auttoi lukijoita oppimaan lisää nykypäivän digi-

taalisen valuutan aikakaudesta.  
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