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Yhä useammat pienyritykset tarjoavat asiakkailleen lisäpalveluna langatonta verkkoyhteyttä, 
yleensä Wi-Fi-teknologialla toteutettuna. Tämän avulla asiakkaat pääsevät Internetiin ja hyö-
dyntämään siihen liittyviä toimintoja ja palveluja. Toimeksiantajani, Helsingissä musiikin har-
rastustiloja vuokraava Musahotelli Oy on vuodesta 2012 lähtien tarjonnut asiakkailleen langat-
toman Internet-yhteyden, mutta sen toiminta on viime vuosina ollut enenevissä määrin heik-
koa ja epävarmaa. Samalla Wi-Fi-yhteyttä hyödyntävien asiakkaiden määrä on kasvussa, joten 
Wi-Fi-verkon uudistaminen on ajankohtaista. 

Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli löytää Musahotelli Oy:n olemassa olevasta lan-
gattomasta lähiverkosta kehittämiskohteita, jotka liittyivät verkon suorituskykyyn, luotetta-
vuuteen, hallintaan sekä tietoturvaan. Kehittämiskohteet liittyvät sekä olemassa olevan verk-
koinfrastruktuurin laitteisiin että potentiaalisiin uudistuksiin uusilla verkkolaitteilla toteutet-
tuna. Tutkittuja teknologioita ja niihin liittyviä ominaisuuksia olivat muun muassa Wi-Fi (IEEE 
802.11), Mesh Wi-Fi (802.11s), Ethernet (802.3) ja Power over Ethernet (802.3af/at). Tieto-
turvan osalta tutustuttiin VPN-etäyhteyksiin, WPA-suojausprotokolliin ja tietoturvaa paranta-
viin toimintamalleihin. 

Kehitystyötä toteutettiin hankkimalla ensin tietoperustaa liittyen sekä langallisiin Ethernet-
lähiverkkoihin että langattomiin Wi-Fi-verkkoihin. Käytetyt tutkimusmenetelmät valittiin niin, 
että saataisiin monipuolisesti niin laadullista kuin määrällistäkin dataa, jota voitaisiin käyttää 
kehitystyön pohjana. Laadullisen tutkimuksen puolta tukivat asiantuntijahaastattelu, aineis-
ton analyysi ja vertailukehittäminen. Määrällistä tutkimusdataa saatiin empiirisesti toteute-
tulla Wireless Site Survey -tutkimuksella sekä Musahotelli Oy:n asiakkaille toteutetulla verk-
kokyselyllä. 

Työn lopputuloksena on sarja erilaisia kehitysehdotuksia Musahotelli Oy:n Wi-Fi-verkon kehit-
tämiselle. Osa kehitysehdotuksia on toteutettavissa hyvin edullisesti, kun taas osa kehityseh-
dotuksista vaatii suurempia rahallisia investointeja. Varsinkin vanhan tukiasemainfrastruktuu-
rin korvaaminen langattomasti keskenään keskustelevilla Mesh-tukiasemilla tulisi todennäköi-
sesti maksamaan liikaa suhteessa yrityksen budjettiin, joten uusiksi tukiasemiksi suositellaan 
mieluummin Power over Ethernetiä tukevia tuotteita, jotka pystyvät hyödyntämään Musaho-
tellin olemassa olevan parikaapeli-infrastruktuurin. 
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More and more small businesses are offering their customers an additional wireless network 
connection, usually implemented with Wi-Fi technology. This allows customers to access the 
Internet and use the related features and services. My commissioner, Musahotelli Oy rents 
music facilities in Helsinki and it has been offering wireless Internet access to its customers 
since 2012. However, the wireless connection has been increasingly weak and unreliable in 
recent years. At the same time, the number of customers using Wi-Fi is increasing, so upgrad-
ing the Wi-Fi network is timely. 

The development task of this thesis was to find targets for development in Musahotelli Oy's 
existing wireless LAN related to network performance, reliability, management, and security. 
The focus of development is related to both existing network infrastructure equipment and 
potential innovations implemented with new network devices. Among the studied technolo-
gies and related features were Wi-Fi (IEEE 802.11), Mesh Wi-Fi (802.11s), Ethernet (802.3) 
and Power over Ethernet (802.3af/at). Data security subjects were explored with VPN remote 
connections, WPA security protocols and security-enhancing operating models. 

The development work was carried out by first acquiring a knowledge base for both wired 
Ethernet networks and wireless Wi-Fi networks. The research methods used were chosen to 
provide versatile data, both quantitative and qualitative, that could be used as a basis for the 
development work. The qualitative research was supported by an expert interview, data 
analysis and benchmarking. Quantitative research data was obtained from an empirically con-
ducted Wireless Site Survey and an online survey conducted for Musahotelli's customers. 

The result of this work is a series of development proposals for Musahotelli Oy's Wi-Fi net-
work. Some of the development proposals can be implemented quite inexpensively, while 
some of the proposals require larger financial investments. Especially replacing the old ac-
cess point infrastructure with wirelessly interacting Mesh access points would probably cost 
too much in relation to the company's budget, so it is recommended that the new access 
points should take advantage of Musahotelli’s existing twisted pair network infrastructure and 
support Power over Ethernet. 
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Termistö 

 

802.11 IEEE:n standardinumero Wi-Fi-verkoille. 

802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi:n yleisimpiä standardiversioita vanhimmasta uusimpaan. 

802.11af/ah/ad Tavallisimpien Wi-Fi:n taajuusalueiden ulkopuolella toimivia Wi-

Fi-standardeja. 

802.11s Mesh-topologiaa hyödyntävä Wi-Fi-standardi. 

802.11v Tarjoaa päätelaitteelle tietoa tukiasemien kuormituksesta sekä 

muuta hyödyllistä dataa, kun Wi-Fi-roamingissa valitaan uutta 

tukiasemaa. 

Cat 5, Cat 6 ja Cat 6a Ethernetissä käytettävien parikaapeleiden luokituksia. 

DHCP Dynamic Host Control Protocol. Protokolla, joka vastaa IP-osoit-

teiden jakelemisesta lähi- ja laajaverkkoon kuuluville laitteille. 

Ethernet (802.3) Yleisin käytössä oleva lähiverkkoratkaisu. Pakettipohjainen ja 

käyttää CSMA/CD-kaistanvarausmenetelmää. 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Järjestö, jonka 

tehtäviin kuuluu muun muassa alan standardien määrittely. 

LAN Local Area Network eli lähiverkko. 

NAT Network Address Translation. Yleisnimitys soitteenmuunnostek-

niikoille, joilla mahdollistetaan päätelaitteen käyttää eri sisäistä 

ja julkista IP-osoitetta. 

PoE (802.3af/at) Power over Ethernet. Tekniikka, jolla voidaan siirtää virtaa da-

tan rinnalla Ethernet-kaapeleita pitkin. 

Wi-Fi Tavaramerkkinimitys, jota käytetään kaupallisista 802.11-stan-

dardin mukaisista WLAN-tuotteista. 

WLAN Wireless Local Area Network eli langaton lähiverkko. Näitä ovat 

esimerkiksi Wi-Fi, ZigBee ja HomeRF. 
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1 Johdanto 

Yritysten asiakkailleen lisäpalveluna tarjoamat langattomat verkkoyhteydet ovat tasaisesti 

kasvattaneet suosiotaan viime vuosien aikana. Pitkäaikainen työnantajani Musahotelli Oy on 

tarjonnut asiakkailleen käyttöön Internetiin pääsyn mahdollistavaa langattoman Wi-Fi-yhtey-

den jo vuodesta 2012 lähtien. Musahotellin toimialana on niin kutsuttujen treenikämppien eli 

musiikin harrastamiseen soveltuvien harjoitustilojen vuokraaminen sekä musiikin harrastajille 

että ammattilaisille. Tilojen käyttäjät hyötyvät heille tarjotusta nettiyhteydestä monin ta-

voin: Helppo pääsy pilvipalveluissa sijaitseviin tiedostoihin, musiikin suoratoistopalvelut ja 

YouTube, sekä esimerkiksi sähköposti ja siellä säilytettävät tiedostot. 

Idea opinnäytetyön aiheeksi syntyi, kun yhteistyöyrityksen asiakkailta alkoi tulla enenevissä 

määrin kriittistä palautetta olemassa olevan langattoman lähiverkon suorituskyvyn riittävyy-

destä ja sen toiminnan epävarmuudesta. Olen myös omissa työtehtävissäni ollut läheisesti te-

kemisissä tämän verkkoinfrastruktuurin kanssa ja havainnut siinä puutteita. Verkkoon nykyisin 

liitetyt laitteet alkavat ikääntymään ja markkinoilta löytyy monin tavoin tehokkaampia sekä 

tietoturvaominaisuuksiltaan parempia laitteita samaan käyttötarkoitukseen. 

Työn toteuttamisesta hyötyvät kaikki osapuolet: Saan kehitettyä osaamistani tietoverkkoihin 

liittyen, Musahotelli Oy:n asiakkailleen tarjoamat palvelut paranevat ja yrityksen asiakkaat 

pääsevät hyödyntämään vakaampaa sekä suorituskykyisempää verkkoyhteyttä. Langaton verk-

koyhteys on toistaiseksi suunnattu vain Musahotellin asiakkaiden käyttöön ja henkilökunta 

käyttää eri palveluntarjoajalta hankittua langallista verkkoyhteyttä. Opinnäytetyö pohtii lyhy-

esti mahdollisuutta ulottaa WLAN myös henkilökunnan käyttöön ja sen vaatimia ratkaisuja. 

Opinnäytetyöni yhteistyöyrityksenä ja asiakkaana toimii Musahotelli Oy ja kehitettävän WLAN-

järjestelmän loppukäyttäjiä ovat Musahotellin asiakkaat. Opinnäytetyön yhteistyöyritykseen 

viitataan nimillä Musahotelli Oy ja Musahotelli. 

 

2 Tavoite, tutkimusmenetelmät ja työn rajaus 

Tämä kappale käsittelee opinnäytetyön tavoitetta, työssä käytettyjä tutkimusmenetelmiä 

sekä aihepiirin rajausta. Tavoitteita tarkastellaan omien tavoitteiden, kumppaniyrityksen ta-

voitteiden sekä loppukäyttäjien tavoitteiden osalta ja pyritään löytämään näiden ryhmien yh-

teiset päätavoitteet. Valituille tutkimusmenetelmille esitetään perustelut ja niiden käytöstä 

kerrotaan laajemmin. Työn rajauksessa määritetään tarkemmin kehitettävät kohteet ja konk-

retisoidaan, kuinka pitkälle kohteiden kehittämisen arvioidaan menevän opinnäytetyöproses-

sin aikana. 
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2.1 Tavoite 

Omana tavoitteenani on kehittää ymmärrystäni sekä langattomiin että langallisiin lähiverkkoi-

hin liittyen. Haluan kasvattaa osaamistani varsinkin Wi-Fi- ja Ethernet-teknologioiden saralla. 

Toimeksiantajan tavoitteena on havaita puutteet nykyisen verkon toiminnassa ja löytää realis-

tisia kehittämiskohteita. Loppukäyttäjien tavoitteena on saada luotettava ja suorituskykyinen 

langaton Internet-yhteys, joka toimii hyvänä lisäpalveluna treenikämpän vuokraamisen rin-

nalla. 

Päätavoitteina voidaan pitää langattoman lähiverkon suorituskyvyn ja luotettavuuden paran-

nuksia. Molempien tavoitteiden saavuttaminen edistää omaa osaamistani ja tekee toimeksian-

tajan tarjoamasta palvelusta asiakkaille mieluisamman. Suorituskykyä ja luotettavuutta pyri-

tään edistämään löytämällä toteuttamiskelpoisia kehitysideoita erilaisten menetelmien, kuten 

laadullisen aineiston analyysin sekä empiirisen tutkimuksen kautta. 

 

2.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmät eli metodit valittiin niin, että kehittämiskohteita pystyttäisiin löytä-

mään monen eri näkökulman kautta. Näin ollen hyödynnettiin laadullisen aineiston analyysiä, 

vertailuanalyysiä, teemahaastattelua, empiiristä tutkimusta sekä Google Forms -verkkoalus-

talla toteutettua kyselyä. Lisäksi vertailtiin opinnäytetyön aiheeseen liittyvien PoE- ja Mesh-

tukiasemien teknisiä ominaisuuksia ja hintoja. 

Opinnäytetyössä perehdyttiin monenlaiseen tutkimuskirjallisuuteen, jossa keskityttiin muun 

muassa tietoverkkojen suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä suorituskyvyn parantamiseen. 

Monissa näistä teoksista käsiteltiin myös tietoverkkojen ja erityisesti lähiverkkojen tietotur-

vaa. Kirjalliset lähteet löytyivät pääosin Laurea-ammattikorkeakoulun kirjaston kautta. Halu-

sin kiinnittää huomiota lähteiden painovuoteen, jotta se olisi mahdollisimman lähellä nyky-

hetkeä, sillä tietojenkäsittely on alana hyvin nopeasti kehittyvä, jolloin vanhentuneiden läh-

teiden tieto ei välttämättä ole enää relevanttia. 

Empiirisenä tutkimuselementtinä tässä tutkimuksessa on niin kutsuttu Wireless Site Survey, 

jossa mitataan nykyisen langattoman verkon tukiasemien signaalin etenemistä ja sen kohtaa-

mia häiriöitä. Mittauspisteitä tässä tutkimuksessa oli yhteensä seitsemän kappaletta ja ne si-

jaitsivat eri puolilla Musahotelli Oy:n toimitiloja. Wireless Site Survey -tutkimuksella koetet-

tiin löytää alueita, joihin Wi-Fi-signaali ei ulotu eli niin kutsuttuja katvealueita. Tutkimuksen 

avulla voidaan suunnitella langattoman lähiverkon tukiasemille mahdollisimman optimaalinen 

sijoittelu. Samalla tutkittiin kahden eri kaistanleveyden (20 ja 40 MHz) vaikutusta signaalin 

etenemiseen ja häiriöihin. 
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Kvantitatiivista tietoa kerättiin sekä Musahotellin asiakkaille toteutetun kyselyn avulla sekä 

vertailemalla tämän hetken kuluttajaluokan tukiasematuotteita sekä Mesh-WLAN -yhteensopi-

vien että Power over Ethernetiä (PoE) tukevien tukiasemien osalta. Musahotellin asiakkaille 

suunnatun kyselyn avulla saatiin dataa muun muassa asiakastyytyväisyydestä, asiakkaiden 

kohtaamista ongelmista langattoman lähiverkon käytössä sekä konkreettisia kehitysideoita 

verkon uudistamiselle. 

Tutkimussuunnitelmaa tehdessä ajattelin sisällyttää vielä simulaatiotestauksen osaksi käytet-

täviä metodeja. Menetelmä ja siihen liittyvät toiminnallisuudet olivat mielenkiintoisia, mutta 

osoittautuivat samalla äärimmäisen haastaviksi. Siispä simulaatiotestausta käsitellään mene-

telmien osalta vain hyvin pintapuolisesti ja sen kautta ei valitettavasti ole saatu käyttökel-

poista tutkimusdataa. 

 

2.3 Työn rajaus 

Tämä opinnäytetyö rajataan kehittämisprojektiksi, jossa ei ole tarkoituksena rakentaa uutta 

tai valmista langatonta lähiverkkojärjestelmää. Sen sijaan pyritään kehittämään olemassa 

olevaa langatonta lähiverkkoa ja etsimään sille realistisia kehittämiskohteita. Kehittämiskoh-

teita pyritään löytämään niin suorituskyvyn, luotettavuuden, tietoturvan kuin hallittavuuden 

puolelta. Havaitut kehittämiskohteet voidaan myöhemmin toteuttaa Musahotelli Oy:n saata-

villa olevien resurssien puitteissa. 

Suorituskykyyn vaikuttavia uudistuksia on kahdenlaisia, sekä uusilla teknologioilla saavutetta-

via että olemassa olevien teknologioiden parametreja säätämällä saavutettavia keinoja. Tässä 

opinnäytetyössä tutkitaan molempia sekä niiden tuomia hyötyjä ja haasteita. Kehittämiskoh-

teita yritetään löytää myös verkon sisäisen ja ulkoisen tietoturvan parantamiseksi, eliminoi-

maan sekä sisältä että ulkoa päin tulevia uhkia. 

Hallittavuuden saralla koetetaan etsiä keinoja hallita ja ylläpitää verkkoa ja sen osia nykyistä 

helpommin. Yhtenä suurimpana hallittavuuteen liittyvänä uudistuksena olisi etähallintayhtey-

den toteuttaminen. Luotettavuuden kannalta yritetään löytää parannuksia verkon toiminta-

varmuuteen sekä signaalin virheettömyyteen. 

Erilaisia langattomia lähiverkkoteknologioita on monia, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään 

vain IEEE 802.11 -standardeihin perustuviin Wi-Fi-verkkoihin. Tässä työssä niistä käytetään ni-

mityksiä WLAN, Wi-Fi, langaton lähiverkko ja verkko. Lyhyemmin tutustutaan myös IEEE:n 

802.3 -standardiin perustuviin langallisiin Ethernet-lähiverkkoihin sekä niihin liittyviin teknii-

koihin, kuten 802.3af/at, jolla tarkoitetaan Power over Ethernet -teknologiaa.  
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3 Langattomien lähiverkkojen tekniikkaa 

Työn teoriaosuudessa käydään läpi laitteistoa, teknologioita, standardeja ja protokollia, joi-

den tunteminen auttaa ymmärtämään tämän opinnäytetyön agendaa ja Wi-Fi-verkon kehittä-

mistä paremmin. Tärkeimpinä teknologioina tutkitaan IEEE 802.11 langattomia lähiverkkoja 

sekä IEEE 802.3 Ethernet-lähiverkkoja sekä monia niihin liittyviä protokollia ja standardeja. 

Lopuksi perehdytään langattomien lähiverkkojen tietoturvaan sekä viimeaikaisiin innovaatioi-

hin. 

Opinnäytetyössä tutkitaan nykyisten Wi-Fi-verkkojen eri taajuusalueita, lähinnä 2,4 GHz alu-

etta sekä 5 GHz aluetta. Koetetaan selvittää molempien taajuusalueiden hyviä ja huonoja 

puolia, sekä pikaisesti perehdytään muihin sekä tulevaisuudessa Wi-Fi-verkoille saatavilla ole-

viin taajuusalueisiin. Työssä kerrotaan Ethernet-lähiverkkojen sekä langattomien lähiverkko-

jen yleisimmistä laitteista ja siitä, miten ne toimivat osana lähiverkkoa. Yhtenä osana tutki-

taan myös Wi-Fi-laitteiden käyttämän radiosignaalin etenemistä ja signaalin kohtaamia häiri-

öitä sekä erilaisten materiaalien vaikutusta signaalin etenemiseen ja heikkenemiseen. 

 

3.1 Lähiverkot 

Lähiverkot on kehitetty pienellä alueella tapahtuvaan tietokoneitten tai muiden laitteiden vä-

liseen tiedonsiirtoon. Nykyisin suosituimpia lähiverkkoteknologioita ovat langallinen Ethernet 

(IEEE 802.3) sekä langaton Wi-Fi (802.11). Langallinen tiedonsiirto voidaan toteuttaa esimer-

kiksi kuparisilla parikaapeleilla tai valokuitukaapeleilla. Aikaisemmat Ethernet-versiot käytti-

vät siirtolinjanaan koaksiaalikaapelia ja parikaapelit yleistyivät vasta 1990-luvulla (Robertazzi 

2012, 2).  

Lähiverkkoja pienemmällä alueella toimivia verkkoja nimitetään termillä PAN (Personal Area 

Network). Tällaisia ovat esimerkiksi Bluetooth-verkot, jotka käyttävät Wi-Fi-verkkojen kanssa 

yhteistä 2,4 GHz taajuusaluetta langattomaan tiedonsiirtoon (Robertazzi 2012, 34). Bluetoot-

hia hyödyntävät esimerkiksi johdottomat kuulokkeet, kaiuttimet ja tulostimet. Langallinen 

PAN-alueen tiedonsiirto voidaan toteuttaa esimerkiksi USB- ja Firewire -tekniikoilla. Vähävir-

taiseen langattomaan tiedonsiirtoon n. 10-20 metrin etäisyyksillä on kehitetty ZigBee-teknolo-

gia (IEEE 802.15.4). 

Lähiverkkoja laajemman alueen kattavia verkkoja nimitetään termeillä MAN (Metropolitan 

Area Network), WAN (Wide Area Network) sekä GAN (Global Area Network). MAN-verkot ovat 

useista lähiverkoista koostuvia verkkoja, jotka kattavat yhden tai useamman kaupungin alu-

een. Langattomaan MAN-verkkojen tiedonsiirtoon on kehitetty WiMAX-teknologia (IEEE 

802.16), jolla on jonkin verran yhtäläisyyksiä Wi-Fi-verkkojen kanssa. 
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Ethernet- ja Wi-Fi -verkot liittyvät usein hyvin tiiviisti yhteen, sillä lähes aina Wi-Fi-laitteet, 

kuten tukiasemat ovat kytkettynä Ethernet-kaapeleilla langalliseen LAN-verkkoon. Wi-Fi-tek-

nologialla toteutetaan yleensä vain kuluttajaa lähinnä oleva verkkokerros ja käyttäjät voivat 

muodostaa langattoman yhteyden esimerkiksi älypuhelimella tai kannettavalla tietokoneella. 

Wi-Fi-verkkojen kanssa kilpailivat aikaisemmin myös HiperLAN sekä HomeRF, mutta molem-

mat ovat nykyään erittäin harvoin käytettyjä teknologioita Wi-Fi-laitteiden vallattua markki-

nat 2000-luvun alkupuolelta lähtien. 

 

3.2 Wi-Fi ja sen hyödyt ja haitat 

WLAN tulee sanoista Wireless Local Area Network eli langaton lähiverkko. Tämä opinnäytetyö 

käsittelee enimmäkseen IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11-stan-

dardin mukaisia langattomia lähiverkkoja eli Wi-Fi-verkkoja, joita on käytössä lähes kaikki-

alla: Kotitalouksissa, oppilaitoksissa sekä monenlaisissa yrityksissä. Kotitalouksissa ja yritysten 

asiakkaille suunnattuna ne tarjoavat usein helpon pääsyn Internetiin. Oppilaitoksissa tai yri-

tysten henkilökunnalle ne voivat mahdollistaa pääsyn muihinkin resursseihin, kuten Intranetiin 

ja verkkolevyille. 

Kaikkia standardinmukaisia päätelaitteita voidaan käyttää ilman niiden rekisteröintiä mihin-

kään keskitettyyn tietokantaan tai palveluun. Käyttäjän pitää kuitenkin huolehtia, että laite 

käyttää vain sallittuja taajuusalueita ja laitteiden lähetystehot pysyvät sallittujen rajojen si-

sällä (Puska 2005, 14). Wi-Fi:n siirtokapasiteetti on vielä riittämätön erittäin suurten tieto-

määrien siirtämiseen nopeasti, mutta tulevat uudistukset kuten erittäin suurilla taajuusalu-

eilla toimiva WiGig-standardi (802.11ad) tulevat muuttamaan tilannetta.  

Wi-Fi:n toiminta perustuu yleensä kilpailulliseen DCF-vuoronvaraukseen (Distributed coordi-

nation function), jossa päätelaitteet kilpailevat yhteisestä siirtokapasiteetistä. Wi-Fi:lle on 

kehitetty myös kilpailuton PCF-vuoronvarausmekanismi (Point coordination function), mutta 

sen käyttö on jäänyt hyvin harvinaiseksi, eikä sitä ole juurikaan implementoitu Wi-Fi:ä tuke-

viin laitteisiin. (Puska 2005, 120-122.) 

Ensimmäinen Wi-Fi-standardi 802.11 julkaistiin vuonna 1997. Tämä salli siirtonopeudet vain 2 

Mbps asti. Jo kahden vuoden päästä, vuonna 1999 julkaistiin laajennukset 802.11a ja 802.11b, 

joiden avulla nopeudet nousivat 11 Mbps ja 54 Mbps asti. Näiden standardien myötä Wi-Fi:n 

suosio alkoi nousta. Nykypäivänä uusimpien Wi-Fi-standardien nopeudet ovat nousseet jopa 

satoihin ja tuhansiin megabitteihin sekunnissa. 

Wi-Fi on suunniteltu olemaan mahdollisimman yhteensopiva langallisten Ethernet-verkkojen 

(IEEE 802.3) kanssa. Monesti Wi-Fi-verkot rakentuvatkin Ethernet-verkkojen päälle (Olenewa 

2017, 197). Ethernet-lähiverkkojen laitteet kuten reitittimet ja kytkimet ovat todella yleisiä 
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Wi-Fi-verkkojen taustalla. Lisäksi Wi-Fi-tukiasemat liitetään useimmiten kytkimiin tai reititti-

miin Ethernet-määritysten mukaisilla parikaapeleilla, joiden luokkia ovat muun muassa Cat 5, 

Cat 5e ja Cat 6. 

Dynamic Rate Switching (DRS) on teknologia, jonka avulla tukiasema valitsee korkeimman 

mahdollisen nopeuden lähetystä varten (Olenewa 2017, 198). Pienempi nopeus joudutaan jos-

kus valitsemaan esimerkiksi heikon signaalin tai signaalin häiriöiden takia. Signaalin kantama 

paranee ja virheiden määrä pienenee mitä pienemmällä siirtonopeudella dataa lähetetään. 

Wi-Fi:n neljäs versio, 802.11n julkaistiin vuonna 2009 ja se toi merkittäviä uudistuksia Wi-Fi-

verkkoihin. Tärkein näistä uudistuksista oli MIMO-antennien (Multiple-input multiple-output) 

käyttö, jolla saatiin nostettua siirtonopeuksia aikaisemmasta noin 50 Mbps maksimista jopa 

300 Mbps saakka. MIMO hyödyntää radiolähetyksissä aiemmin haittana pidettyä signaalin mo-

nitie-etenemistä (Multipath propagation). (Olenewa 2017, 246.) 

Taulukko 1: Yleisimpien Wi-Fi-standardien ominaisuuksia 

Nimi Julkaisuvuosi Taajuusalue Maksiminopeus Kaistanleveys Modulaatio 

802.11a 1999 5 GHz 54 Mbps 20 MHz OFDM 

802.11b 1999 2,4 GHz 11 Mbps 22 MHz DSSS 

802.11g 2003 2,4 GHz 54 Mbps 20 MHz OFDM 

802.11n 2009 2,4/5 GHz 600 Mbps 20/40 MHz MIMO-OFDM 

802.11ac 2013 5 GHz 3466,8 Mbps 20/40/80/160 

MHz 

MIMO-OFDM 

802.11ax 2019 2,4/5/6 GHz 10530 Mbps - OFDMA 

 

Vanhemmissa 802.11a/b/g-standardeihin pohjautuvissa Wi-Fi-verkoissa yhden tukiaseman sig-

naalin kantama sisätiloissa on yleensä alle 40 metriä. 802.11n-standardiin perustuvissa ver-

koissa signaalin kantama voi taas olla jopa 70 metriä, jos signaalin reitillä ei ole suurempia 

esteitä. Uudemmissa 802.11ac ja 802.11ax -standardeissa siirtonopeudet ovat moninkertaiset 

edellisiin standardeihin verrattuna, mutta sisätiloissa kantama jää alle neljäänkymmeneen 

metriin. 
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Wi-Fi-verkkojen toiminnalle ominaista ovat niiden käyttämät taajuusmodulaatiomallit, jotka 

vaihtelevat jonkin verran eri Wi-Fi-standardien välillä. Nykyään jo vanhentunut 802.11b-stan-

dardi käytti alkuperäisen 802.11-standardin tavoin suorasekventointia (DSSS), mutta näitä uu-

demmat standardit ovat käyttäneet OFDM-modulointia, joka kykenee useisiin toisiaan häirit-

semättömiin samanaikaisiin lähetyksiin eri taajuuskanavilla. (Olenewa 2017, 234.)  

Wi-Fi:n suorituskykyyn vaikuttaa olennaisesti myös lähetyksen overhead-osuuden suuruus. 

Overhead käsittää erilaiset lähetettävien verkkokehyksien väliset viiveet sekä verkkokehyksen 

header-osuuden. Varsinkin useamman SSID:n käyttäminen samassa tukiasemassa kasvattaa 

overhead-osuutta ja heikentää lähetyksen suorituskykyä. 

 

3.2.1 Hyödyt ja haitat 

Wi-Fi-verkkojen ehkä kiistattomin hyöty on tarjota käyttäjälle mahdollisuus liikkua paikasta 

toiseen käyttäen kannettavaa päätelaitetta, kuten kannettavaa tietokonetta tai älypuhelinta. 

Samoin voidaan toteuttaa Internet-yhteyden mahdollistava verkkoinfrastruktuuri paikkoihin, 

joihin muuten olisi hankalaa rakentaa tavallinen, langallinen Ethernet-lähiverkko. Wi-Fi-lait-

teiden, kuten langattomien reitittimien ja tukiasemien hintataso on myös muuttunut edulli-

semmaksi vuosien saatossa. Pienyritystenkin on mahdollista edullisesti toteuttaa varmatoimi-

nen ja suorituskykyinen langaton lähiverkko sekä asiakkaidensa että henkilökunnan käytettä-

väksi. 

Wi-Fi-verkkojen käyttämisen helppous, varsinkin loppukäyttäjän kannalta on suuri hyöty ver-

rattuna moniin muihin lähiverkkoteknologioihin. Varsinkin nuorempi väestö osaa käyttää lait-

teillaan sekä julkisia että yksityisiä Wi-Fi-verkkoja varsin hyvin. Kun samaa verkon nimeä 

käyttäviä tukiasemia on sijoitettu tasaisin etäisyyksin, voi käyttäjä liikkua alueella vapaasti ja 

päätelaite osaa valita käytettävän tukiaseman signaalin voimakkuuden mukaan. Monissa ta-

pauksissa verkkojen kantamaa voidaan helposti laajentaa lisäämällä yksi tai useampi uusi tu-

kiasema valmiiksi käytössä olevien rinnalle. Myös langattomien verkkojen siirtonopeudet alka-

vat saavuttaa langallisten vastineidensa nopeuksia ja kehitys on nopeaa. 

Haittojen osalta suurimpia ovat mahdolliset signaalin häiriöt ja signaalin etenemisen kohtaa-

mat esteet erilaisten materiaalien vaikutuksesta. Huonosti suunniteltu langaton verkkoinfra-

struktuuri saattaa myös sisältää katvealueita, joihin signaali ei ulotu tai ulottuessaan on vai-

mentunut jo liian heikoksi ollakseen käyttökelpoinen. Vanhoja Wi-Fi-standardeja käytettäessä 

myös siirtonopeudet ovat hitaanpuoleisia ja signaalin vakaudessa saattaa olla ongelmia. Myös 

eri Wi-Fi-standardeilla toimivien laitteiden yhteensopivuus on mahdollinen ongelma. 

Langattomien verkkojen tietoturvasta on aiheellisesti oltu huolissaan. Hyvä esimerkki on ”Ro-

gue Access Point”-hyökkäys, jossa hyökkääjä asentaa verkkoon kuulumattoman tukiaseman 
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käyttäen siinä esimerkiksi yrityksen nimeä ja pyrkii keräämään tietoa verkkoon liittyvien käyt-

täjien toiminnasta. Wi-Fi:n tietoturvaa on onneksi parannettu monin tavoin, kuten ottamalla 

käyttöön uusia tietoturvaprotokollia ja salausalgoritmeja. 

 

3.2.2 Wi-Fi:n lisäominaisuuksia 

Käyttäjälle tuttujen Wi-Fi-standardien, kuten 802.11n:n rinnalle on kehitetty monia lisäomi-

naisuuksia, jotka perustuvat samaan IEEE:n nimeämiskäytäntöön. Hyödyllisimpiä Wi-Fi:n saa-

mia lisäominaisuuksia ovat muun muassa: 

 802.11r, tunnetaan myös nimellä ”fast roaming”, on vuonna 2008 kehitetty lisäys, 

jonka tehtävänä on siirtää aktiivinen yhteys tukiasemalta toiselle mahdollisimman su-

lavasti, ilman katkoja. Kyseinen lisäys sulautettiin myöhemmin osaksi standardia 

802.11-2012. 

 802.11w on vuonna 2009 kehitetty lisäys, jolla pyritään parantamaan Wi-Fi-lähetysten 

hallintakehyksien (management frame) tietoturvaa. Aiemmin kaikki hallintakehykset 

lähetettiin suojaamattomasti, altistaen verkon monille uhkille. Kaikkia hallintakehyk-

siä ei edelleenkään voida suojata, mutta suojaus on ehdottomasti parantunut 

802.11w:n myötä. 

 802.11v on vuonna 2011 julkaistu lisäys 802.11-standardiin, jossa päätelaitteet jaka-

vat tietoa toistensa kanssa esimerkiksi verkon topologiasta, radioantenneista ja 

muista verkon tiedoista. Tämä parantaa yleisesti verkon toimivuutta. 

 

3.2.3 Wi-Fi-taajuusalueet, kanavat ja kantama 

Wi-Fi-laitteet toimivat yleisesti ottaen lisensoimattomilla taajuusalueilla kuten ISM-taajuus-

alueella (Industrial, Scientific, Medical), vaikka Wi-Fi:n käyttötarkoitus ei vastaakaan näille 

taajuusalueille alun perin suunniteltua käyttöä. ISM-taajuuksiin kuuluva 2,4 GHz taajuusalue 

on nykyään melko ruuhkainen, koska samaa taajuusaluetta käyttävät muun muassa langatto-

mat VoIP-puhelimet, Bluetooth-laitteet, mikroaaltouunit ja monet muut laitteet. Kaikki nämä 

voivat aiheuttaa häiriöitä Wi-Fi-verkkojen toiminnassa. 

Suurin osa Wi-Fi laitteista toimii joko 2,4 GHz tai 5 GHz taajuusalueella tai molemmilla yhtä-

aikaisesti. Uusin Wi-Fi-standardi 802.11ax tulee nykyisten tietojen mukaan toimimaan jopa 1 – 

7 GHz spektrillä, kun 2,4 GHz ja 5 GHz taajuuksien ulkopuoliset taajuudet tulevat saataville. 

Myös 900 MHz ja sitä pienemmille taajuusalueille on tehty 802.11-standardeja, 802.11af ja 
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802.11ah. Molempien käyttötarkoitukset kuitenkin poikkeavat suuresti 2,4 GHz ja 5 GHz taa-

juusalueilla toimivista Wi-Fi-standardeista. 802.11ad on Wi-Fi-laajennus, joka on tarkoitettu 

erittäin suuriin siirtonopeuksiin lyhyillä etäisyyksillä ja se toimii noin 60 GHz taajuusalueella 

(Gold 2017). 

 

Taulukko 2: Wi-Fi:lle yleisimmät taajuusalueet 

Taajuusalue Standardit Lisensoitu taajuus-

alue 

Ei-päällekkäi-

set kanavat 

54-790 MHz 802.11af Kyllä - 

900 MHz 802.11ah Ei - 

2,4 GHz 802.11b, 802.11g, 

802.11n 

Ei 3 kpl 

5 GHz 802.11a, 802.11n, 

802.11ac, 802.11ax 

Ei 24 kpl 

6 GHz 802.11ax Kyllä, toistaiseksi - 

60 GHz 802.11ad Ei 6 kpl 

 

Viiden gigahertsin taajuusalue on selvästi 2,4 GHz aluetta laajempi ja vähemmän ruuhkainen. 

Sitä käyttämällä voidaan usein saavuttaa parempi suorituskyky, mutta signaalin kantama sekä 

esteiden läpäisyteho on heikompaa verrattuna matalampien taajuuksien käyttämiseen. Pie-

nillä etäisyyksillä sekä esteettömissä tiloissa sen käyttö on kuitenkin erittäin suositeltavaa. 

Verkon tukiasemien tulisi käyttää eri kanavia. 2,4 GHz alueella kanavat 1, 6 ja 11 ovat ei-

päällekkäisiä, kun käytössä on 20 MHz kaistanleveys. Jos 2,4 GHz tukiasemia on enemmän 

kuin kolme, tulisi samaa kanavaa käyttävät tukiasemat sijoittaa fyysisesti mahdollisimman 

kauas toisistaan. 5 GHz taajuusalueella, 20 MHz kaistanleveydellä saadaan mahdolliseksi jopa 

24 ei-päällekkäistä kanavaa, mikä yleisesti ottaen vähentää häiriöiden määrää sekä lisää suo-

rituskykyä. 

Useimmat Wi-Fi-tukiasemat osaavat automaattisesti valita käyttämänsä kanavan sen mukaan, 

millä taajuusalueella on missäkin sijainnissa parhaiten tilaa ja vähiten häiriöitä. Laajemmat, 
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useasta tukiasemasta koostuvat Wi-Fi-verkot on yleensä syytä määrittää niin, että tukiase-

mien käyttämät kanavat ovat manuaalisesti asetettu. Näissä tapauksissa 2,4 GHz taajuusalu-

een ei-päällekkäisten kanavien vähyys saattaa monesti aiheuttaa ongelmia verkon suunnitte-

lussa. 

 

3.3 WLAN-topologiat ja SSID 

Wi-Fi-verkoilla on pitkään ollut kaksi pääasiallista toimintatapaa: Ad hoc (IBSS) sekä Infra-

struktuuri (BSS ja ESS). Tässä opinnäytetyössä keskitytään lähinnä infrastruktuuritopologiaa 

noudattaviin WLAN-verkkoihin. Viime vuosina kuluttajakäytössä ovat alkaneet yleistymään 

myös Mesh-topologiaa noudattavat verkot, jotka perustuvat 802.11s-standardiin. 

Ad hoc -verkot koostuvat toistensa kanssa samanarvoisista mobiiliasemista, jotka voivat olla 

esimerkiksi kannettavia tietokoneita. Jokainen mobiiliasema toimii samalla reitittimenä, kes-

kustellen muiden asemien kanssa ja välittäen paketteja. Ad hoc -verkko voi olla joko single-

hop -verkko, jossa paketit liikkuvat vain vierekkäisten asemien välillä, tai multihop-verkko, 

jossa paketit voivat kulkea pidempiä matkoja useiden asemien kautta lopulliselle asemalle. 

(Robertazzi 2012, 7.) 

 

Kuvio 1: Ad hoc -topologia 

 

Infrastruktuuriverkossa tukiasema toimii keskittimenä langattoman radiosignaalin jakamisessa 

päätelaitteille. Infrastruktuuri-topologiaan perustuva WLAN-verkko rakentuu useimmissa ta-
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pauksissa langallisen Ethernet-verkon päälle. Tukiasema on kytköksissä taustalla olevaan lan-

kaverkkoon ja mahdollistaa käyttäjälle pääsyn esimerkiksi yrityksen tai oppilaitoksen palvelui-

hin (Puska 2005, 132). Lähes kaikissa tapauksissa käyttäjälle tarjotaan myös Internet-yhteys. 

 

Kuvio 2: Infrastruktuuritopologia 

Mesh-topologiassa joko kaikki tukiasemat ovat tasa-arvoisia tai yksi niistä on niin kutsuttu 

Base Station (BS) ja loput ovat mobiiliterminaaleja (MT). Kuluttajille suunnatuissa ratkaisuissa 

yksi tukiasemista on Ethernet-kaapelilla yhteydessä runkoverkkoon. Tämä tukiasema on täl-

löin Base Station. Tukiasemat keskustelevat täysin langattomasti keskenään ja lähettävät, 

vastaanottavat sekä välittävät paketteja. (Olenewa 2017, 257.) 

Toteutustapoja Mesh-verkoille on kaksi erilaista: Full Mesh tai Partial Mesh. Full Mesh -ver-

koissa (ks. Kuva 3) jokainen tukiasema on yhteydessä kaikkiin muihin tukiasemiin. Full 

Meshillä voidaan saavuttaa täysi redundanssi, eli datan lähetys ja vastaanotto eivät kärsi, 

vaikka yksi tukiasemista hajoaisi (White & Donohue 2014, 155-156). Partial Mesh -verkoissa 

yksi tukiasema on tyypillisesti yhteydessä vain yhteen tai kahteen muuhun tukiasemaan. Näin 

voidaan saavuttaa kustannustehokkaampia suunnittelumalleja, mutta redundanssi on selvästi 

heikompi verrattuna Full Mesh -verkkoihin. 
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Kuvio 3: Full Mesh -topologia 

IBSS:ksi (Independent Basic Service set) nimitetään joukkoa päätelaitteita, jotka keskustele-

vat langattomasti keskenään Ad hoc -periaatteella, ilman keskitintä kuten erillistä tukiasemaa 

(Sarkar 2014, 355). Päätelaitteet hyödyntävät toistensa MAC-osoitteita tunnistaakseen toi-

sensa. Jos jollain päätelaitteella ei jostain syystä ole MAC-osoitetta, se luo itsellensä satun-

naisen 48-bittisen lukujonon, joka käyttäytyy MAC-osoitteen tavoin. 

BSS (Basic Service Set) on yhden tukiaseman ja siihen kytkeytyneiden laitteiden laajuinen 

verkkoalue. Laajassa langattomassa lähiverkossa tukiasemia on toki useampia kuin yksi. Use-

amman tukiaseman eli BSS:n muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan nimellä ESS (Extended 

Service Set). BSS ja ESS voidaan katsoa molemmat Infrastruktuuritopologiaa noudattaviksi ver-

koiksi. 

Langaton lähiverkko pitää myös pystyä nimeämään. Tätä varten on kehitetty SSID (Service Set 

Identifier), 32-bittinen ”verkon nimi”. SSID:llä annetaan verkolle uniikki nimi, jotta verkossa 

olevat laitteet osaavat tunnistaa toisensa. Monella tukiasemalla voi olla käytössä sama SSID, 

jolloin verkko ulottuu useamman tukiaseman kantaman alueelle. Yhden tukiaseman SSID eli 

BSSID pitää huolen, että paketti voidaan osoittaa yhdelle tukiasemalle koko infrastruktuu-

rissa. Jokaisella järjestelmän tukiasemalla tulee siis olla uniikki BSSID. 

Käyttäjä ei usein ole tietoinen, varsinkaan laajemmissa verkoissa, minkä tukiaseman (tai 

BSS:n) vaikutuspiiriin hän kullakin hetkellä kuuluu. Käyttäjän päätelaite voi automaattisesti 

vaihtaa yhteyden toiseen tukiasemaan, jos signaali alkuperäiseen tukiasemaan heikkenee lii-

kaa ja toisen tukiaseman vahvempi signaali on samaan aikaan tarjolla. 
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3.4 Langattomien verkkojen laitteet ja komponentit 

Tässä kappaleessa käymme lyhyesti läpi sekä langallisten että langattomien lähiverkkojen 

yleisimpiä laitteita. Niiden tunteminen auttaa lukijaa hahmottamaan paremmin myöhemmin 

opinnäytetyössä tulevia kappaleita sekä langattoman lähiverkon kehittämiseen liittyviä osuuk-

sia. Tarkastellut laitteet ovat sellaisia, joita löytyy sekä kotitalouksista että pienistä ja keski-

suurista yrityksistä. 

Modeemi on laite, joka muuntaa analogisen signaalin digitaaliseksi ja toisinpäin. Sitä käyte-

tään pääsyssä Internetiin esimerkiksi puhelinlinjoja tai TV-kaapelointia pitkin. Käytettävän 

tiedonsiirtoverkon mukaan käytetään erilaisia modeemeja, kuten esimerkiksi DSL-modeemeja 

(puhelinlinja) tai kaapelimodeemeja (TV-kaapeli). 

 

 

Kuvio 4: Kaapelimodeemi 
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Reititin on laite, jonka tehtävänä on välittää tietoa verkon eri osien välillä. Reitittimet oppi-

vat verkkotopologian pääsääntöisesti erilaisten reititysprotokollien avulla. Reitittimet sisältä-

vät usein myös tietoturvaelementtejä, kuten palomuurin ja VPN-etäyhteyden tuen. Reititti-

men suorittamia toimintoja ovat muun muassa IP-osoitteiden jakelu (DHCP) ja osoitteenmuun-

nos (NAT).  

 

Kuvio 5: Langaton reititin 

Verkkokytkimen perustehtävä on laajentaa verkkoa sekä pilkkoa sitä pienempiin osiin (VLAN). 

Se sisältää osoitetauluja, joita se käyttää pakettien välittämisessä lähettäjältä vastaanotta-

jalle. Kytkimiä käyttämällä saadaan parannettua verkon suorituskykyä ja voidaan välttää Et-

hernet-verkossa liikkuvien datapakettien törmäykset. Kytkin on ensimmäistä kertaa käytettä-

essä ”tyhmä” eikä tunne verkon osia, mutta se oppii ne sitä mukaa kun laitteet alkavat lähet-

tää datapaketteja verkkoon. 

 

Kuvio 6: Verkkokytkin 
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Tukiasemat sisältävät yleisesti ottaen kolme ominaisuutta: Radiolähettimen sekä -vastaanotti-

men, lähettävän ja vastaanottavan radioantennin sekä LAN-portin (RJ45), jolla tukiasema lii-

tetään langalliseen LAN-verkkoon (Olenewa 2017, 197). Mesh-tukiasemissa ei välttämättä ole 

LAN-porttia, sillä tukiasemat lähettävät ja vastaanottavat dataa langattomasti. Suurin osa tu-

kiasemista toimii joko 2,4 GHz tai 5 GHz taajuusalueilla. Uudemmat ja kalliimmat mallit voi-

vat toimia molemmilla taajuuksilla yhtäaikaisesti. Tällöin puhutaan termistä ”Dual Band”. 

Parhaimmassa tapauksessa tukiasema pystyy tarjoamaan yhden 2,4 GHz kanavan sekä kaksi 5 

GHz kanavaa nostaen potentiaalista maksimisuorituskykyä entisestään. Tämän teknologian ni-

mitys on Tri-band. 

Tukiasemissa voi olla joko suuntaavia, ulkoisesti näkyviä antenneja tai usein laitteen kuoren 

alla piilossa olevia suuntaamattomia, ympärisäteileviä antenneja. Suuntaavat, näkyvät anten-

nit ovat yleisempiä vanhoissa ja halvemmissa tukiasemissa. Modernimmat ja kalliimmassa hin-

taluokassa olevat laitteet käyttävät usein ympärisäteileviä antenneja. Antenneja tarvitaan 

sekä lähettäviä että vastaanottavia, että dataliikenne toimisi oikein. Monesti myös laitteen 

sisältämien antennien määrä korreloi laitteen hinnan kanssa. 

 

Kuvio 7: WLAN-tukiasema 

Toistimet eli repeaterit toistavat olemassa olevan signaalin, näin pidentäen WLAN-verkon 

kantamaa. Valitettavasti tämä vähintään puolittaa suoritustehon, koska lähetysten määrä 

tuplaantuu (tukiasema toistimelle, toistin päätelaitteelle). Myös signaalin häiriöt lisääntyvät 

samalla kanavalla. Toistimen käyttö voi olla turvallisuusuhka, jos sen tietoturvaominaisuudet 
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ovat vanhentuneet. Tällöin ei ole apua siitä, että alkuperäisen signaalin lähettäneessä tuki-

asemassa olisi käytössä uusimmat tietoturva-asetukset. 

 

 

Kuvio 8: WLAN-toistin 

Power over Ethernetin käyttöönotto lähiverkoissa vaatii joskus lisälaitteita. PoE-injektoreilla 

saadaan syötettyä virta jälkikäteen Ethernet-kaapeliin. PoE-splittereillä taas saadaan Ether-

net-kaapelissa kulkevat virta ja data taas erotettua kahdeksi erilliseksi johdoksi. 

 

Kuvio 9: Power over Ethernet -injektori ja -splitteri 
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Valokuituyhteydet ovat yleistymässä kovaa vauhtia. Valokuitukaapelin siirtokapasiteetti on 

tyypillisesti jopa 50 terabittiä sekunnissa (Robertazzi 2012, 3). Kuitu voidaan vetää esim. huo-

neistoon asti (FTTH – Fiber to the home) tai kiinteistön jakamoon asti (FTTB – Fiber to the ba-

sement). Valokuituverkoissa tarvitaan kuitumuunnin (Fiber media converter), jotta valokuitu-

signaali voidaan muuntaa Ethernetiksi. Jos kuituyhteys saadaan vain talon kellariin asti, pitää 

se vanhemmissa taloissa jatkaa esimerkiksi puhelinkaapelia pitkin kiinteistöihin. Tällöin huo-

neistoissa tarvitaan vielä erillinen DSL-modeemi purkamaan yhteys, esimerkiksi VDSL2-mo-

deemi. Jos kuituyhteys tulee huoneistoon asti, saadaan sen kaikki potentiaali käyttöön. 

 

Kuvio 10: Kuitumuunnin 

 

3.5 Signaalin eteneminen ja haittatekijät 

Langattoman verkon signaali kohtaa normaaliolosuhteissa monia signaalin etenemiseen hei-

kentävästi vaikuttavia ilmiöitä. Tässä kappaleessa käymme läpi niistä yleisimpiä. Sisätiloissa 

Wi-Fi-signaali kantaa yleensä kymmeniä metrejä pysyen tarpeeksi voimakkaana. Rakennusma-

teriaalit kuten betoni ja metalli kuitenkin vaikuttavat haitallisesti signaalin vahvuuteen, jos 

signaali kulkee niiden lävitse. Kevyemmät rakennusmateriaalit, puu, kipsilevy ja erilaiset eris-

temateriaalit eivät kuitenkaan vaikuta signaalin heikkenemiseen yhtä pahasti kuin betoni ja 

metalli. 2,4 gigahertsin taajuusalueella olevalla signaalilla on parempi läpäisykyky tällaisten 

materiaalien suhteen kuin 5 gigahertsin signaalilla. 

Signaali luonnollisesti heikkenee etäisyyden kasvaessa, vaikkei sen reitillä olisikaan juuri mi-

tään esteitä. Kyseinen ilmiö on nimeltään path loss ja se johtuu radioaallon laajenevasta 

muodosta tyhjässä tilassa. Myös kaikenlaiset signaalin reitillä olevat esteet vaikuttavat signaa-

liin heikentävästi, heikentäen signaali-kohinasuhdetta. Tällöin on kyse shadow fading -nimi-

sestä ilmiöstä. Esteet signaalin reitillä voivat aiheuttaa myös multipath distortion -nimistä sig-
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naalin hajaantumista, jossa signaali hajaantuu useaksi ja osa näistä signaaleista saapuu epä-

tahdissa vastaanottimelle, aiheuttaen heikon kokonaissignaalin. MIMO-antennit pystyvät vä-

hentämään suuresti multipath distortion -ilmiöstä johtuvia haittoja. (Olenewa 2017, 90-92.) 

Kaikki samaa taajuusaluetta käyttävät ja toistensa lähellä sijaitsevat laitteet voivat aiheuttaa 

häiriöitä radioaalloissa. Esimerkiksi 2,4 gigahertsin taajuuskanavalla Bluetooth-laitteet voivat 

häiritä Wi-Fi-laitteiden toimintaa, varsinkin jos etäisyys laitteiden välillä on alle kaksi metriä. 

Bluetooth-laitteista aiheutuneita häiriöitä voidaan kuitenkin vähentää pienentämällä Wi-Fi-

tukiaseman lähetystehoa. (Sarkar 2014, 41.) 

 

3.6 Tärkeimmät standardit ja protokollat 

Seuraavassa luvussa käsitellään langattomiin lähiverkkoihin liittyviä teknisiä standardeja ja 

protokollia, joiden tuntemuksesta on hyötyä sekä lähiverkkojen ymmärtämisessä ja tämän 

opinnäytetyön teemojen käsittelyssä. Mukana on myös Ethernet-lähiverkkoihin liittyvää tie-

toa, sillä suurimmassa osassa tapauksia Wi-Fi-verkot rakentuvat Ethernet-verkkojen päälle ja 

hyödyntävät niiden toiminnallisuuksia. 

 

3.6.1 Ethernet 

Ethernet on erittäin yleinen lähiverkkoteknologia, joka on julkaistu vuonna 1980 ja standar-

doitu vuonna 1983 saaden IEEE:n standardinumeron 802.3. Se perustuu CSMA/CD-kaistanva-

rausmenetelmään, jolla useat laitteet jakavat saman kaistan (Sarkar 2014, 354). CSMA/CD ha-

vaitsee tiedonsiirtojen törmäykset jälkikäteen ja pyytää laitetta lähettämään saman tiedon 

uudestaan. Alun perin Ethernet-verkot kykenivät vain half-duplex-tiedonsiirtoon, jossa vain 

yksi osapuoli kerrallaan pystyi lähettämään dataa. Ethernetin saamat uudistukset ovat mah-

dollistaneet myös kahdensuuntaisen, yhtäaikaisen tiedonsiirron Ethernet-verkoissa. Samanai-

kaista datan lähetystä ja vastaanottoa nimitetään termillä full-duplex. Hyvä analogia full-

duplexille on puhelinkeskustelu, jossa molemmat osapuolet voivat puhua ja kuunnella keskus-

telua samanaikaisesti.  

Ethernetin tukemat siirtonopeudet ovat kasvaneet huomattavasti teknologian elinkaaren ai-

kana. Ensimmäinen Ethernet-versio kykeni vain 10 Mbps siirtonopeuteen, mutta uusimmat 

versiot pystyvät jopa kymmenien gigabittien siirtonopeuksiin. Yleisyytensä vuoksi Ethernet on 

käytössä myös Musahotellin lähiverkkoratkaisuna kytkemässä infrastruktuurimalliseen langat-

tomaan Wi-Fi-verkkoon tarvittavat laitteet, kuten reititin, kytkin ja tukiasemat, toisiinsa. 
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3.6.2 Power over Ethernet 

Power over Ethernet eli PoE on vuonna 2003 standardiksi (802.3af) kehitetty tekniikka, jolla 

pystytään siirtämään virtaa kierretyn parikaapelin kautta päätelaitteeseen. PoE:sta on jul-

kaistu myös päivitetty standardi 802.3at vuonna 2009 ja se nostaa per portti syötettävän vir-

ran maksimimäärän 15,4 watista 25,5 wattiin. 

Musahotelli Oy:ssä PoE:n käyttöä tulevaisuudessa puoltaa valmiiksi rakennettu Cat5-parikaa-

peliverkko, joka ulottuu modeemista 8-porttiseen kytkimeen ja siitä viiteen tukiasemaan. 

Kytkimen jälkeen parikaapeleille syötetään virtaa PoE-injektoreiden avulla ja tukiasemien 

päässä parikaapelissa kulkeva signaali eriytetään taas virraksi ja dataksi PoE-splittereiden 

avulla. 

 

3.6.3 Channel Bonding 

Channel bonding on Wi-Fi-tekniikka, jolla voidaan yhdistää normaalisti 20 MHz levyisiä taa-

juuskanavia laajemmiksi kokonaisuuksiksi, kuten 40 MHz tai jopa 80 tai 160 MHz kanaviksi, 

jotta saadaan kasvatettua siirtonopeutta. Laajennettujen taajuuskanavien käyttö saattaa kui-

tenkin altistaa signaalin pahoillekin häiriöille taajuusalueen mennessä laajemmin päällekkäin 

muiden verkkojen kanssa. (Riihikallio 2018.) 

2,4 GHz taajuusalueella kanavat kannattaa säilyttää 20 MHz levyisinä, jolloin vältytään enim-

miltä häiriöiltä ja kanavien päällekkäisyyksiltä. Paljon vähemmän ruuhkaisella 5 GHz taajuus-

alueella voidaan pienemmin riskein käyttää 40, 80 ja jopa 160 MHz levyisiä taajuuskanavia. 

Alueilla, joilla tiedetään olevan vain vähän radiotaajuusliikennettä, voidaan huolettomammin 

käyttää yhdistettyjä kanavia myös 2,4 GHz taajuusalueella. 

802.11n:n kohdalla voidaan teoreettisesti saavuttaa 300 Mbps nopeus yhdistämällä kaksi 20 

MHz kanavaa yhdeksi 40 MHz kanavaksi. Yhdellä 20 MHz kanavalla suorituskyky jää noin 130-

150 Mbps tuntumaan. Uudemmilla Wi-Fi-standardeilla ja leveämmillä kaistanleveyksillä voi-

daan teoreettisesti saavuttaa jopa yli 1000 Mbps nopeuksia. 

 

3.6.4 Mesh Wi-Fi 

Halusin tutkia Mesh Wi-Fi -teknologiaa pystyäkseni määrittelemään, olisiko Musahotelli Oy:n 

kannattavaa uusia langattoman lähiverkon tukiasemat käyttäen uudenlaisia Mesh-tekniikkaa 

hyödyntäviä tukiasemia. Vaatimuksina tässä tapauksessa olisi riittävän hyvä suorituskyky, tar-

peeksi laaja signaalin kantama sekä asennuksena helppous. Tällä hetkellä kuluttajille myytä-
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vät Mesh-tukiasemat hyödyntävät viiden gigahertsin taajuusalueella toimivaa 802.11ac-stan-

dardia, jossa signaalin kantama per tukiasema jää korkeintaan muutamaan kymmeneen met-

riin suotuisissa sisätilaolosuhteissa. Useissa malleissa on kuitenkin tuki myös 2,4 gigahertsin 

taajuuksilla toimiville standardeille, joiden kantama ja signaalin läpäisykyky on parempi. 

Mesh-verkkoja käsittelevän 802.11-standardin laajennuksen 802.11s:n kehitystyö ja valmistelu 

alkoivat jo vuonna 2003, mutta lopullinen hyväksyntä saatiin vasta vuonna 2012. Mesh-verkko-

jen pääpiirre on multi-hop, jossa paketit reititetään välillisten tukiasemien kautta lopullisille 

vastaanottajille. Verkon reunalla olevalla tukiasemalla ei siis tarvitse olla suoraa kuuluvuutta 

reitittimelle, vaan paketit voivat kulkea molempiin suuntiin välissä olevien tukiasemien 

kautta. 

Mesh vaikuttaa sinänsä samalta kuin ad hoc -verkot sen osalta, ettei siinä välttämättä ole 

yhtä selvää keskitintä, vaan jokainen tukiasema voi tarpeen tullen toimia keskittimenä, välit-

täen paketteja eteenpäin. Kuluttajille myytävissä Mesh-järjestelmissä, jotka yleensä sisältä-

vät kolme tukiasemaa, yksi tukiasemista toimii samalla reitittimenä ja on yhdistettynä taus-

talla olevaan Ethernet-lähiverkkoon. Muut Mesh-tukiasemat voivat olla siis langattomasti sijoi-

tettuina eri puolille kiinteistöä. Niiden on kuitenkin saatava virtaa yleensä tavallisen pistora-

sian kautta, joten tämä vaikuttaa niiden sijoituspaikan valintaan. 

Meshin ja multi-access point -verkkojen yksi ongelma on päätelaitteiden ”tyhmyys” – Monesti 

päätelaitteilla vain yksi radioantenni, joten ne eivät osaa skannata muita verkkoja/tukiasemia 

silloin, kun antenni on käytössä. Ne vaihtavat tukiasemaa vasta, kun signaalin taso tippuu alle 

tietyn pisteen. Monesti tässä vaiheessa signaali on jo todella heikko ja yhteys saattaa käytän-

nössä katketa muutamaksi sekunniksi ennen kuin yhteys uuteen verkkoon tai tukiasemaan on 

saatu muodostettua. 

 

3.6.5 DHCP ja NAT 

Dynamic Host Configuration Protocol eli DHCP pitää konfiguroida vähintään yhteen lähiverkon 

laitteeseen, mieluiten reitittimeen. Se jakaa lähiverkkoon kuuluville laitteille IP-osoitteita. 

Dynaamisessa IP-osoiteavaruudessa IP-osoitteen laina kestää yleensä vain rajatun ajan, jonka 

jälkeen se palautuu IP-osoitepooliin (Burke ym. 2017). DHCP:tä ei tule konfiguroida Server-

moodiin useammassa kuin yhdessä laitteessa tai muuten vaarana on, että eri laitteet saavat 

päällekkäisiä IP-osoitteita ja liikenne sekoaa. Yleensä tukiasemat ovat siis DHCP Client –tilassa 

ja reititin DHCP Server -tilassa. DHCP-serverille määritetään myös jaossa olevan IP-osoi-

teavaruuden laajuus, käytännössä ensimmäinen jaossa oleva IP-osoite sekä jaossa olevien 

osoitteiden maksimilukumäärä tai vaihtoehtoisesti osoiteavaruuden viimeinen IP-osoite. 
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NAT eli Network Address Translation vastaa lähiverkon sisäisten ja julkisten IP-osoitteiden vä-

lisistä käännöksistä. Näin useampi lähiverkossa oleva laite voi käyttää samaa julkista IP-osoi-

tetta (Serpanos & Wolf 2011, 158). Selvästi yleisin NAT-tyyppi on nykyään PAT (Port Address 

Translation), joka hyödyntää IP-osoitteiden portteja mahdollistaen jopa tuhansien laitteiden 

käyttää samaa julkista IP-osoitetta. Myös NAT pitää konfiguroida ainakin yhteen lähiverkon 

laitteeseen, tässäkin tapauksessa mieluiten reitittimeen. 

 

3.7 WLAN ja tietoturva 

Langattomien lähiverkkojen tietoturvaa on syytä käsitellä, sillä sen saralla on tapahtunut suu-

ria kehitysaskelia IEEE 802.11-standardin kehityskaaren aikana. Langattomien lähiverkkojen 

tietoturvasta huolehdittaessa voidaan varmistaa muun muassa se, etteivät ulkopuoliset pääse 

kirjautumaan luvattomasti verkkoon, eikä kukaan pääse urkkimaan verkon sisällä tapahtuvaa 

liikennettä. Kappaleessa käydään läpi tulevia, nykyisiä sekä entisiä Wi-Fi:n tietoturvaominai-

suuksia. 

 

3.7.1 WPA, WPA2 & WPA3 

WPA, WPA2 ja WPA3 (Wi-Fi Protected Access) ovat langattomien lähiverkkojen salausprotokol-

lia. Yleisimpänä käytössä oleva WPA2 julkaistiin kesäkuussa 2004 korvaamaan aiempi WPA-

protokollaversio. Uusina ominaisuuksina se hyödyntää 802.1X porttikohtaista todentamista 

sekä AES-lohkosalausmenetelmää, joka korvaa aiemman ja heikomman RC4-salausalgoritmin. 

WPA2:sta on kaksi versiota, Personal sekä Enterprise. Personal-versiossa laitteilla on yhteinen 

salasana, joka käyttäjän pitää tietää liittyäkseen verkkoon. Enterprise-versio taas tukee käyt-

täjäkohtaista salasanaa ja kirjautuminen voidaan toteuttaa esimerkiksi RADIUS-palvelimen 

kautta. (Sarkar 2014, 345.) 

Uusin WPA3-protokolla on lähivuosina korvaamassa WPA2:n. Sen tärkeimpinä uudistuksina 

edelliseen versioon verrattuna ovat parempi suoja Brute Force -hyökkäyksiä vastaan sekä 

suoja IoT-laitteille (Internet of Things). Näissä laitteissa ei monestikaan ole näyttöä tai hallin-

tapaneelia, josta turvallisuusasetuksiin pääsisi vaikuttamaan, joten lisäsuojaus on todella ter-

vetullut uudistus. (Thubron 2018.) 
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3.7.2 Salausmenetelmät 

AES (Advanced Encryption Standard) on lohkosalausmenetelmä, joka on mahdollista valita esi-

merkiksi WPA ja WPA2 -protokollissa. Salaus kehitettiin alun perin 1990-luvun lopulla ja kil-

pailutuksen kautta valittiin 15 mahdollisesta ehdokkaasta belgialaisten tutkijoiden kehittämä 

Rijndael. Valinta osui Rijndaeliin osittain siksi, koska se ei ollut yhdysvaltalaisten kehittämä, 

jolloin kansainvälinen reaktio käyttöönotolle oli positiivisempi. AES ja Rijndael ovat käytän-

nössä toistensa synonyymejä. (Robertazzi 2012, 74.) 

PSK, Pre-shared Key eli jaettu avain. Termi tarkoittaa sitä, että sekä verkkoon liittyvä käyt-

täjä ja verkon tukiasema tietävät saman salausavaimen. Salasanan tulee olla mahdollisimman 

vahva: Pitkä, sisältää sekä numeroita ja kirjaimia sekä erikoismerkkejä. Alun perin selkokieli-

nen salasana muunnetaan salausalgoritmilla uuteen muotoon, joka on hakkereille vaikeaa 

muuntaa takaisin selkokieliseksi. Jokaisella päätelaitteella on uniikki algoritmi, joka erottaa 

sen muista laitteista. Salausalgoritminä voidaan käyttää esimerkiksi aiemmin mainittua AES-

lohkosalausmenetelmää. PSK soveltuu parhaiten melko pienille käyttäjämäärille, pienyrityk-

siin, toimistoihin tai koteihin. Tätä suuremmissa organisaatioissa suositellaan käytettäväksi 

esimerkiksi RADIUS-palvelinta kirjautumiseen. (Olenewa 2017, 281.) 

 

3.7.3 Vanhat tietoturvaprotokollat 

WEP (Wired Equivalent Privacy) oli ensimmäinen Wi-Fin salausmenetelmä, joka esiteltiin en-

simmäisen Wi-Fi-version yhteydessä vuonna 1997. Se on ominaisuuksiltaan hyvin heikko eikä 

sitä tueta enää uusissa laitteissa. Salausalgoritminä WEP käytti RSA Securityn RC4:ää. WEP oli 

oletusarvoisena salausmenetelmänä Wi-Fi-standardeissa 802.11, 802.11a ja 802.11b. WEP kor-

vattiin WPA:lla, kun siirryttiin Wi-Fi:n 802.11g-standardiin. Myös 802.11b-natiiveille laitteille 

saatiin WPA-tuki jälkikäteen julkaistujen Firmware-päivitysten avulla. (Olenewa 2017, 280–

281.) 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) on sarja salausalgoritmejä, jotka kehitettiin WEP:n ti-

lalle. Ideana oli, että TKIP pystyisi toimimaan samoilla laitteilla, joissa oli alun perin WEP-

suojaus käytössä. TKIP:n käyttö salausalgoritminä jatkui vielä WPA ja WPA2 -protokollien rin-

nalla (Olenewa 2017, 281). Se on nykyisin vanhentunut ja riittämätön, siispä suositellaan käy-

tettävän AES-salausta TKIP:n tilalla. TKIP Perustuu WEP:hen ja on siten haavoittuvainen myös 

WEP:tä koskevia hyökkäyksiä vastaan. 
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3.7.4 Parhaita käytäntöjä WLAN-tietoturvan saralla 

Tässä kappaleessa käsitellään yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä suojata Wi-Fi-verkkoja hyök-

käyksiä vastaan. Suosituksia on haettu lähinnä painetuista ja sähköisistä lähteistä. Osa tässä 

kappaleessa mainituista keinoista on kuitenkin sellaisia, että ne on mahdollista toteuttaa vain 

Enterprise-tason tukiasematuotteilla ja kuluttajille suunnatuista tuotteista niitä ei yleensä 

löydy. 

Kaikkien laitteiden Firmwaren (sovellusversion) olisi aina syytä olla ajan tasalla. Näin voidaan 

estää erilaiset haavoittuvuudet, jotka perustuvat Firmwaren haavoittuvuuksiin. Vanhentu-

neita verkkolaitteita käytettäessä on aina pieni riski, sillä niiden tuki on monesti lopetettu 

eikä uusia päivityksiä enää julkaista. 

Kaikkien WLAN-verkossa olevien laitteiden oletussalasanat tulisi vaihtaa itse keksittyihin, han-

kalasti murrettavissa oleviin salasanoihin. Ei selkeitä sanoja, mieluusti sekä isoja että pieniä 

kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Asiakkaiden käytössä olevan WLAN-verkon salaus-

avain voidaan vaihtaa säännöllisin väliajoin, esimerkiksi muutaman kuukauden välein. Vaikka 

ulkopuoliset olisivat oppineet vanhan salasanan, eivät he pääse kirjautumaan verkkoon enää 

salasanavaihdoksen jälkeen. 

Jos WLAN-verkon käyttö halutaan ulottaa myös henkilökunnalle, olisi syytä erottaa se omaksi 

virtuaaliverkokseen (VLAN). Henkilökunnan verkolle määritetään oma SSID ja oma salaus-

avain, sillä yksittäinen tukiasema pystyy tukemaan montaa SSID:tä. Näin erotetaan selkeästi 

asiakkaiden ja henkilökunnan verkot omikseen ja estetään, etteivät eri verkoissa olevat hen-

kilöt pysty urkkimaan toisessa verkossa liikkuvaa tietoa. 

Monissa Enterprise-tason tukiasemissa lähetystehoa voidaan rajoittaa niin, että signaali ei 

kantaudu liikaa yrityksen toimitilojen ulkopuolelle. Myös suuntaavilla antenneilla voidaan 

osittain vaikuttaa signaalin kantaman muodostumiseen. Verkkolaitevalmistaja Ciscon tuot-

teissa on P2P Blocking Action -niminen ominaisuus, jolla voidaan estää datapakettien liikkumi-

nen samassa verkossa olevien päätelaitteiden välillä. Näin pystytään estämään verkon kuun-

telu urkintatarkoituksissa. 

Blacklist- ja Whitelist-toiminnot ovat tukiasemissa monesti hyödyllisiä. Niillä voidaan joko sal-

lia, mitkä laitteet pääsevät verkkoon tai määrittämään verkosta kiellettyjä laitteita. Näitä 

molempia hallitaan yleensä laitteiden MAC-osoitteiden avulla. Jos tiedetään etukäteen, mitkä 

laitteet halutaan päästää liittymään verkkoon, on Whitelist-ominaisuuden käyttö järkevää. 

Jos taas pystytään tunnistamaan verkossa häiriöitä tai rikkomuksia aiheuttaneet laitteet, voi-

daan niiden liittyminen verkkoon jatkossa estää Blacklist-ominaisuuden avulla. 

 



 31 
 

 

3.8 Viimeaikaiset Wi-Fi-innovaatiot 

MU-MIMO eli Multi-user Multiple-input Multiple-output on jatkoa 802.11n-standardissa esitel-

lylle Single-user MIMO:lle (käytetään termiä MIMO tai SU-MIMO). MU-MIMO-yhteensopivat tuki-

asemat tulivat markkinoille ensimmäistä kertaa 802.11ac-standardin mukana. Kun aiemmassa 

MIMO-versiossa monitielähetys saatiin kohdistettua vain yhdelle käyttäjälle, pystyy MU-MIMO 

luomaan monta samanaikaista lähetystä usealle käyttäjälle. Näin potentiaalinen kokonaissuo-

rituskyky nousee entisestään. Suurin este MU-MIMO:n yleistymiselle on, että sekä lähettävän 

että vastaanottavan laitteen tulee tukea kyseistä teknologiaa. Vaikka monet uudet langatto-

mat reitittimet ja tukiasemat tukevatkin tätä teknologiaa, on se vielä verrattain harvinainen 

päätelaitteissa, kuten älypuhelimissa, tietokoneissa sekä pelikonsoleissa. (Stobing 2017.) 

Uusin markkinoilla oleva kaupallinen Wi-Fi-standardi on nimeltään 802.11ax. Sen suurin uudis-

tus aikaisempiin versioihin verrattaessa on OFDMA-taajuusmodulointi (Orthogonal Frequency-

division Multiple Access). Aikaisemmissa Wi-Fi-standardeissa on ollut käytössä hyvin samankal-

tainen OFDM-taajuusmodulointi (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), joka on mah-

dollistanut lähetyksen vain yhdelle laitteelle kerrallaan. OFDM:ssä 20 MHz levyinen taajuuska-

nava pilkotaan 52 alikanavaan, jotka ovat kaikki leveydeltään 312,5 kilohertsiä. OFDMA on 

ominaisuuksiltaan hyvin samankaltainen, mutta mahdollistaa yhtäaikaisen lähetyksen monelle 

käyttäjälle parantaen suorituskykyä. Siinä 20 MHz kanava pilkotaan jopa 256 rinnakkaiseen 

alikanavaan, kukin leveydeltään 78,125 kilohertsiä. (Coleman 2018.) 

802.11ad on erittäin korkeilla, jopa 60—70 gigahertsin taajuuksilla toimiva Wi-Fi-standardi. Se 

on tarkoitettu huippunopeisiin, monen gigatavun lähetyksiin. Korkea taajuusalue kuitenkin ra-

joittaa lähetysten kantaman vain muutamaan metriin, ja tällöinkin vaaditaan esteettömyyttä 

signaalin kulkemalle reitille. Ensimmäiset 802.11ad-yhteensopivat laitteet ja piirisarjat ovat 

tulleet saataville 2010-luvun puolivälissä, mutta kyseinen teknologia on edelleen melko harvi-

nainen, varsinkin kuluttajaluokan tuotteissa. Käytännön sovelluksina 802.11ad:lle voidaan 

mainita esimerkiksi tehokkaiden pelikonsoleiden ja muiden suuren tiedonsiirtokapasiteetin 

omaavien laitteiden liittäminen älytelevisioihin langattomasti. Myös kahden tietokoneen väli-

nen tiedonsiirto onnistuu äärimmäisen tehokkaasti 802.11ad:n avulla. Uusia käyttötarkoituksia 

tälle teknologialle kartoitetaan edelleen. (Padmanabhan 2018.) 

 

4 Musahotelli ja nykyinen WLAN-arkkitehtuuri 

Tässä kappaleessa tarkastellaan Musahotelli Oy:n toimitiloja sekä sinne aikaisemmin raken-

nettua langatonta lähiverkkoa, sen laitteistoa, ominaisuuksia sekä ongelmakohtia. Musahotel-

lin toimitiloista annetaan selvitys, jossa perehdytään yleisiin ominaisuuksiin, rakennusmateri-

aaleihin, tilojen käyttötarkoitukseen sekä tietoverkkoihin. Musahotellin nykyiseen WLAN-verk-

koon tutustutaan sen käyttöhistorian, laitteiston sekä Internet-yhteyden osalta. 
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4.1 Musahotellin tilat – Mäkelänkatu 52 ja 54, 3. kerros 

Musahotelli Oy:n toimitilat sijaitsevat osoitteessa Mäkelänkatu 54 A, 00510 Helsinki. Yrityksen 

tilat jakautuvat kiinteistön kolmannessa kerroksessa sekä Mäkelänkatu 52:n että 54:n puo-

lelle. Asiakkaat kulkevat kiinteistöön Mäkelänkatu 54 A-portaan kautta ja isompien tavaroiden 

kuljetukseen on kaksi tilavaa tavarahissiä, joista toinen sijaitsee Mäkelänkatu 52:n ja toinen 

54:n puolella. 

 

Kuvio 11: Pohjapiirros Musahotelli Oy:n tiloista 

Yrityksen tilat kattavat yhteensä yli 1200 m2 suuruisen alueen, jonne on rakennettu yhteensä 

32 musiikin harjoitteluun soveltuvaa huonetta, asiaankuuluvine äänieristyksineen sekä akus-

tointeineen. Lisäksi Musahotellin henkilökunnan käytössä on toimistotila, jonka yhteydessä on 

pieni keittiö. WC-tiloja kiinteistössä on yhteensä kuusi kappaletta sekä yksi suihku. Tavaran 

säilytykseen, sekä asiakkaille että Musahotellin omaan käyttöön, on tehty varastotiloja yh-

teensä 12 kappaletta (Pohjapiirroksessa V1, V2 jne.). Asiakkaiden käytössä on myös yhteinen 

keittiötila sekä kaksi aulatilaa. 

Soittohuoneet ovat kooltaan 20 – 40 neliömetrisiä ja rakennettu ”huone huoneen sisällä”-peri-

aatteella, jolloin jokaisessa huoneessa on noin 20 senttimetriä korotettu ”kelluva” lattia sekä 

noin 30 senttimetriä paksut kerrosrakenteiset seinät. Huoneissa käytetyt materiaalit kuten 

kipsilevy, puu ja erilaiset eristemateriaalit sallivat Wi-Fi-signaalille keskimäärin hyvän lä-

päisykyvyn. Huoneiden ovet ovat raskastekoisia ja eristävät ääntä yli 30 dB edestä. Koneelli-

nen ilmanvaihto on sekin äänieristetty, millä pyritään minimoimaan huoneesta toiseen kan-

tautuva ääni. 
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Mäkelänkatu 52 puolella löytyy jonkin verran raskastekoisia, kantavia betonipilarielement-

tejä, jotka materiaalinsa puolesta vaikuttavat erittäin haitallisesti Wi-Fi-signaalin kulkuun. 

Niiden kapea, pylväsmäinen muoto ja verrattain harva sijoittelu onneksi vähentävät niiden 

haitallista vaikutusta Musahotellin WLAN-verkon signaalin etenemiseen. Myös tiloissa olevien 

metallisten palo-ovien signaalivaikutus jää vähäiseksi, sillä niitä on melko vähän ja osaa niistä 

voidaan pitää auki suurimman osan ajasta. 

 

4.2 Nykyinen verkkoinfrastruktuuri 

Nykyinen langaton lähiverkko Musahotellissa on otettu käyttöön vuonna 2012. Aikaisemmin 

osana langatonta lähiverkkoa oli myös palvelin, jolle asennetulla Antamedia Hotspot -ohjel-

mistolla pyrittiin hallitsemaan verkkoon liittyviä päätelaitteita paremmin sekä rajoittamaan 

laitekohtaisia siirtonopeuksia. Palvelin poistettiin käytöstä vuonna 2016, kun sen hyödyllisyy-

destä osana verkkoa ei ollut tarpeeksi näyttöä. Hotspot-ohjelmisto aiheutti välillä ongelmia 

verkon toiminnassa. 

 

Kuvio 12: Langattoman lähiverkon tukiasemat pohjapiirroksessa ja tukiasemien teoreettiset 

kantamat 

Musahotellin langattoman lähiverkon laitteet ovat nykyään lähes kymmenen vuotta vanhoja. 

Laitteet ovat toimineet pääosin hyvin, mutta niiden hajoaminen on yhä suurempi riski niiden 

korkean iän vuoksi. Yksi tukiasemista on jo hajonnut ja mahdollisuus muiden laitteiden ha-

joamiseen kasvaa koko ajan. 

Musahotellin langattoman lähiverkon käytössä oleva Internet-yhteys on alun perin ostettu 

Soneralta vuonna 2012. Tässä yhteydessä on ostettu operaattorilta myös yhteensopiva 
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ADSL2+-modeemi, Zyxel P-660HN-T1A, joka toimii samalla reitittimenä tässä lähiverkossa. 

Laite pystyy toimimaan myös WLAN-tukiasemana sisäänrakennettujen radioantenniensa 

avulla, mutta tämä ominaisuus ei ole käytössä. Nykyään Internet-yhteydestä on vastuussa Te-

lia, kun Sonera-brändi sulautettiin osaksi Teliaa vuonna 2017. 

 

Kuvio 13: Musahotellin WLAN-topologia 

Tarkempaa tietoa Musahotellin langattoman lähiverkon laitteista: 

 ADSL2+ modeemi ja reititin, Zyxel P-660HN-T1A on tyypillinen ADSL2+ -modeemi, 

jossa on sisäänrakennettuna myös 802.11n Wi-Fi-tuki.  Se sisältää yhden vastaanotta-

van ja yhden lähettävän antennin, jotka ovat piilotettuna laitteen koteloinnin sisään. 

Laite toimii Musahotellin langattomassa lähiverkossa sekä DHCP-serverinä että 

NAT:stä vastuussa olevana laitteena. 

 HP-merkkinen 8-porttinen kytkin, malliltaan HP ProCurve Switch 408. Kyseinen kytkin 

ei tue etähallintaa. Se osaa automaattisesti asettaa porttikohtaisen nopeuden joko 10 

tai 100 Mbps. Laite tukee sekä Half- että Full Duplex -tiedonsiirtoa ja Full Duplexilla 

voidaan saavuttaa jopa 200 Mbps tiedonsiirtonopeus, kun tieto liikkuu yhtäaikaisesti 

molempiin suuntiin. 

 A-LINK-valmistajan PoE-injektoreita ja -splittereitä on kumpaakin viisi kappaletta. 

Näillä syötetään parikaapeliin tukiasemille tarkoitettu virta kytkimen päässä ja erote-

taan se tukiasemien päässä takaisin erikseen virraksi ja dataksi. 
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 Tukiasemina toimivat A-LINKin WNAP 3G Mobile Router -mallit, joita on hankittu yh-

teensä viisi kappaletta. Näistä yksi hajonnut vuoden 2018 aikana. Kyseinen malli on 

julkaistu vuonna 2011 ja sen tuki on jo lopetettu. Uusin Firmware-päivitys on julkaistu 

vuonna 2016. Laitteessa on melko heikko lähetysteho ja se tukee sekä 20 MHz että 40 

MHz kaistanleveyksiä, joista jälkimmäinen on mahdollinen Channel Bonding -tekniikan 

avulla. Tukiasemat on konfiguroitu käyttämään niin kutsuttua ”Bridge Mode”-toimin-

tamallia, jossa ne laajentavat tai siltaavat reitittimen verkon tukiasemien kautta pää-

telaitteille.  

 

Kuvio 14: Musahotellin käytössä oleva A-LINK-merkkinen tukiasema ja PoE-splitteri. 

 

Tukiasemat käyttävät myös samaa SSID:tä, jolloin ne muodostavat yhden ison ESS:n. 

Tämä mahdollistaa päätelaitteelle sen, että se voi vaihtaa yhteyden katkeamatta toi-

selle tukiasemalle, jos se havaitsee signaalin heikkenevän liikaa. Kaikkien tukiasemien 

salausavainten tulee olla myös samat, jotta edellä mainittu toiminta ei kärsisi. Mui-

denkin asetusten tulee lähtökohtaisesti olla mahdollisimman samat kaikissa tukiase-

missa.  

Nämä tukiasemat pystyvät toimimaan vain 2,4 GHz taajuusalueella ja tukevat Wi-Fi-

standardeja 802.11b/g/n, joista 802.11n on uusin ja suorituskykyisin. Tukiasemat voi-

daan asettaa toimimaan niin, että ne tukevat kaikkia edellä mainittuja standardeja 

yhtä aikaa, jolla mahdollistetaan tuki myös vanhemmille päätelaitteille, jotka eivät 
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tue uudempia Wi-Fi-standardeja. Vahvimmat laitteen tukemat tietoturvaprotokollat 

ovat WPA2-protokolla ja AES-salausmenetelmä. 

 Laitteiden väliset yhteydet on toteutettu Cat 5 -luokan parikaapeleilla, joita on yh-

teensä käytetty useiden kymmenien metrien edestä. Cat 5, Cat 5e, Cat 6 ja Cat 6a -

luokkien parikaapelit voivat kulkea maksimissaan sadan metrin pituudella kahden lait-

teen välissä. Yhteenlaskettua pituutta voidaan kuitenkin pidentää sijoittamalla esi-

merkiksi kytkimiä yhteyden varrelle. 

 Mäkelänkatu 54:n kolmannen kerroksen kiinteistöön on vedetty valokuituyhteys, joka 

päättyy soittohuone eli studio 3:n varastotilassa sijaitsevaan jakamoon. Yhteys on tyy-

piltään FTTH eli Fiber to the Home. Yhteydestä puuttuu vielä kuitumuunnin, jolla yh-

teys saataisiin muunnettua Ethernet-muotoon. Elisa on tästä valokuituyhteydestä vas-

tuussa oleva palveluntarjoaja. 

 

5 Langattoman lähiverkon kehittäminen 

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan eri metodeja, joita käytettiin Musahotellin langatto-

man lähiverkon kehittämisen tutkimisessa. Monipuolisilla tutkimusmenetelmillä pyrittiin löy-

tämään uusia näkökulmia verkon toimintaa koskien sekä havainnollistamaan nykyisen verk-

koinfrastruktuurin puutteita ja kehittämiskohteita. Samalla tutustuttiin uusiin innovaatioihin 

WLAN-verkkojen saralla ja pohdittiin millä tavoin uudempi laitekanta voisi hyödyttää Musaho-

telli Oy:tä. 

 

5.1 Wireless Site Survey 

Wireless Site Survey -tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, voisiko tukiasemien uudelleensi-

joittelulla parantaa lähetystehoa päätelaitteille, sekä löytää mahdollisia katvealueita, joihin 

signaali ei kantaudu. Samalla saatiin mitattua, kuinka paljon soittohuoneiden kipsilevyseinät, 

eristemateriaalit sekä ovet vaimentavat WLAN-signaalia. Myös eri kaistanleveyksien vaiku-

tusta signaalin tehoon sekä virheensietokykyyn tutkittiin. Wireless Site Survey tunnetaan myös 

nimellä RF Site Survey. 

Tutkimuksen mittauslaitteena käytettiin Huawei Nova 3 -älypuhelinta, joka on julkaistu elo-

kuussa 2018. Siinä on 64-bittinen HiSilicon Kirin 970 -moniydinsuoritin sekä neljä gigatavua 

keskusmuistia. Sen käyttöjärjestelmänä toimii Android versio 9.0 (Pie). Wi-Fi:n osalta se tu-

kee 802.11a/b/g/n/ac -standardeja sekä yhteyden ilman tukiasemaa mahdollistavaa Wi-Fi Di-
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rect -standardia. Puhelimen Wi-Fi-yhteys pystyy toimimaan sekä 2,4 GHz että 5 GHz taajuus-

alueilla. Laitteen WLAN-antenneista tai niiden lukumäärästä ei löytynyt tarkempaa tietoa, 

mutta voidaan olettaa antennikonfiguraation olevan suurella todennäköisyydellä 1x1: Yksi lä-

hettävä ja yksi vastaanottava antenni. 

Mittaukset toteutettiin alkuperäisillä A-LINK-tukiasemilla sekä Huawei Nova 3 -älypuhelimeen 

asennetulla Ubiquiti WiFiman-sovelluksella. Tiedonsiirtonopeudet mitattiin Ookla Speedtest-

sovelluksella. Speedtestin avulla saatiin mitattua myös signaalin huojunta (jitter) ja paketti-

häviö (packet loss). Puhelinvalmistajan julkaisemista puhelinmallin teknisistä tiedoista var-

mistettiin, etteivät älypuhelimen teoreettiset Wi-Fi-maksiminopeudet rajoittaneet tiedonsiir-

tonopeuksien mittaamisen tuloksia. 

 

 

 

Kalliimmista Wi-Fi-verkkojen mittaamiseen tarkoitetuista sovelluksista löytyy monesti niin sa-

nottu ”Heatmapper”-ominaisuus, jolla voidaan graafisesti esittää pohjapiirroksen kanssa Wi-

Fi-signaalien kantama. Tätä ominaisuutta ei kuitenkaan löytynyt pääasiallisena sovelluksena 

Kuvio 15: Ubiquiti WiFiman ja Ookla Speedtest -ohjelmat 
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käytetystä Ubiquiti WiFimanista, joten päätettiin olla ulottamatta tutkimusta näin laajalle. 

Tutkimukseen valitut signaalin mittauspisteet sijoitettiin enimmäkseen soittohuoneiden si-

sälle, sillä suurin osa Musahotellin asiakkaista hyödyntää Wi-Fi-yhteyttä juuri näissä tiloissa. 

Taulukko 3: Referenssitaulukko Wi-Fi:n kuuluvuudesta 

- 30 dBm Täydellinen signaali, käytännössä mahdoton 

- 50 dBm Erittäin hyvä signaali 

- 60 dBm Hyvä, luotettava signaali 

- 67 dBm Kohtuullinen signaali, ongelmia äänen ja videon kanssa 

- 70 dBm Heikko signaali 

- 80 dBm Huono signaali, yhteys saattaa katkeilla usein 

- 90 dBm Yhteyden muodostamisessa ongelmia tai jopa mahdotonta. 

(Tumusok & Newth 2018.) 

Mittaukset: 

 

Kuvio 16: Signaalin mittauspisteet Musahotelli Oy:n tiloissa 
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Taulukko 4: Mittauspiste 1 - Studio 5 

 Signaali (dBm) Viive (ms) Jitter (ms) Loss (%) DL/UL (Mbps) 

AP1 (40 MHz) -50 dBm - - - - 

AP1 (20 MHz) -53 dBm 6 2 0 11,4/1,12 

Taulukko 5: Mittauspiste 2 - Musahotellin toimisto 

 Signaali (dBm) Viive (ms) Jitter (ms) Loss (%) DL/UL (Mbps) 

AP1 (40 MHz) -41 dBm - - - - 

AP1 (20 MHz) -48 dBm 8 28 0 14,5/0,96 

 

Taulukko 6: Mittauspiste 3 - Iso aulatila 

 Signaali (dBm) Viive (ms) Jitter (ms) Loss (%) DL/UL (Mbps) 

AP3 (20 MHz) -64 dBm 8 39 0 7,67/0,91 

AP5 (40 MHz) -69 dBm - - - - 

AP1 (20 MHz) -73 dBm - - - - 

AP4 (40 MHz) -90 dBm - - - - 

 

Taulukko 7: Mittauspiste 4 - Studio 13 

 Signaali (dBm) Viive (ms) Jitter (ms) Loss (%) DL/UL (Mbps) 

AP5 (40 MHz) -56 dBm 7 46 5,4 10,5/0,91 

AP4 (40 MHz) -73 dBm - - - - 

AP1 (20 MHz) -89 dBm - - - - 
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Taulukko 8: Mittauspiste 5 - Studio 18 

 Signaali (dBm) Viive (ms) Jitter (ms) Loss (%) DL/UL (Mbps) 

AP3 (40 MHz) -66 dBm - - - - 

AP4 (40 MHz) -87 dBm - - - - 

AP5 (40 MHz) -70 dBm 9 5 8,1 11,3/0,48 

Taulukko 9: Mittauspiste 6 - Studio 7 

 Signaali (dBm) Viive (ms) Jitter (ms) Loss (%) DL/UL (Mbps) 

AP4 (40 MHz) -52 dBm 8 6 4,1 10,4/1,22 

AP5 (40 MHz) -72 dBm - - - - 

 

Taulukko 10: Mittauspiste 7 - Studio 26 

 Signaali (dBm) Viive (ms) Jitter (ms) Loss (%) DL/UL (Mbps) 

AP3 (40 MHz) -64 dBm - - - - 

AP3 (20 MHz) -66 dBm 7 1 1,5 9,53/0,79 

 
 

Site Survey -tutkimuksessa mitattiin Musahotellin neljän käytössä olevan langattoman lähiver-

kon tukiaseman signaalin etenemistä kiinteistön eri kohdissa. Musahotellin tukiasemat toimi-

vat vain 2,4 gigahertsin taajuusalueella ja tukevat 802.11b/g/n-standardeja. Mittaukset pe-

rustuvat 802.11n-standardiin, sillä sekä tukiasemat että mittalaite tukivat sen käyttöä. Tär-

kein tutkimuksen tulos on signaalin voimakkuus (dBm). Lisäksi saatiin osittaisia tuloksia myös 

yhteyden viiveestä, huojunnasta, pakettihäviöstä sekä lataus- ja lähetysnopeuksista. Laiteval-

mistaja Cisco suosittelee, että huojunnan (jitter) tulisi olla alle 30ms, pakettihäviön (packet 

loss) korkeintaan 1% ja viiveen alle 150ms. 

Tutkimuksessa havaittiin nykyisten tukiasemien käyttävän niin sanottua Channel Bonding -tek-

niikkaa ja yhdistävän kaksi 20 MHz kanavaa yhdeksi 40 MHz kanavaksi. Teoreettisesti tämä pa-

rantaa yhden tukiaseman suorituskykyä, mutta riskinä ovat päällekkäiset taajuusalueet läheis-
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ten tukiasemien kanssa. Varsinkin samaa SSID:tä käyttävät tukiasemat voivat aiheuttaa ongel-

mia. Osassa tukiasemia päätettiin tehdä mittaukset sekä 40 MHz että 20 MHz kaistanleveyk-

sillä ja tutkia tämän vaikutusta. 

Kun kaistanleveys pienennettiin 40 megahertsistä 20 megahertsiin, havaittiin signaalin voi-

makkuuden heikkenevän tässä tilanteessa noin 10%. Kaistanleveyden pienentäminen myös vai-

kutti signaalin kantamaan jokseenkin negatiivisesti, mutta samalla signaalin virheettömyys 

parani ja pakettihäviöiden osuus pieneni. Kaistanleveyden pienentämisellä oli näin ollen 

enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia. 

Tutkimuksen kautta yritettiin myös kartoittaa, riittäisikö tiloihin yhteensä neljä tukiasemaa 

viiden sijasta (1 kpl 54 A puolella ja 3 kpl 52 B puolella), kun alkuperäinen tukiasema nro 2 

(AP2) oli lakannut toimimasta. Tietyt tilat Musahotellissa näyttävät kärsivän heikosta kuulu-

vuudesta nyt, kun AP2 ei ole käytössä, joten olisi kannattavaa hankkia tilalle uusi tukiasema 

ja asentaa se samaan paikkaan, missä edellinen sijaitsi. 

Teorialähteistä saadun tiedon mukaan viiden gigahertsin taajuusalueella toimivan, 802.11ac-

standardin kantama on noin puolet siitä mitä 802.11n:llä. Jos tukiasemat uusittaisiin 

802.11ac-standardia tukeviin malleihin, olisi niiden kantama todennäköisesti liian heikko Mu-

sahotellin tiloissa, eikä signaali ulottuisi kunnolla kaikkiin soittohuoneisiin. Dual band / Tri-

band tukiasemat voivat kuitenkin tarjota useita käytettäviä kanavia sekä 2,4 GHz että 5 GHz 

taajuusalueilla, tarjoten eri mittaisia kantamia verkon signaalille, mikä voisi olla järkevä rat-

kaisu myös Musahotellissa. Tällöin tukiasemien lähellä sijaitsevat laitteet voivat hyödyntää 

viiden gigahertsin taajuusalueen standardien parempia siirtonopeuksia ja kauempana sijaitse-

vat laitteet saavat 2,4 gigahertsin taajuudella tarpeeksi vahvan ja läpäisykyvyltään hyvän sig-

naalin. 

Teorialähteiden sisältämän tiedon mukaisesti havaittiin, että soittohuoneiden rakentamiseen 

käytetyt materiaalit kuten kipsilevy ja puu eivät vaikuta kovinkaan negatiivisesti signaalin 

etenemiseen ja signaalin läpäisykyky on melko hyvä. Jos kyseessä olisi ollut viiden gigahertsin 

taajuusalueella oleva Wi-Fi-signaali, olisivat materiaalien vaimentavat vaikutukset todennä-

köisesti olleet suurempia. 

 

5.2 Kysely Musahotellin asiakkaille 

Musahotellin asiakaskunnalle teetettiin huhtikuussa 2019 kysely Google Forms -alustalla. 

Linkki kyselyyn lähetettiin Mailchimp-palvelulla Musahotellin sähköisen uutiskirjeen kautta. 

Näin voitiin varmistua, etteivät ulkopuoliset saaneet linkkiä kyselyyn, sillä vastaanottajalista 

sisältää vain Musahotellin asiakkaita. Mailchimpin vastaanottajalista käytiin läpi ennen kyse-

lyn lähettämistä, jotta listalta voitiin karsia jo sopimuksensa päättäneet muusikot. Vastaajille 
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tarjottiin mahdollisuus voittaa kertaluontoinen 100e alennus yhden kuukauden vuokraan. 

Voittaja arvottiin keskiviikkona 17.4.2019. 

Mailchimpin avulla lähetetty uutiskirje tavoitti yhteensä 157 vastaanottajaa, joista 101 (65,2 

%) oli avannut sähköpostin 17.4.2019 mennessä. Kyselylomakkeelle johtavia klikkauksia oli sa-

maan aikaan 24 kappaletta, mikä vastasi 15,5 prosenttia uutiskirjeen vastaanottajista. Kyse-

lyyn vastanneita asiakkailta oli yhteensä 20 kappaletta, mikä tarjosi riittävän määrän hyödyn-

nettävää tietoa kyselytutkimuksen tulosten analysointiin. Kyselyn tulosten yhteenveto löytyy 

tämän opinnäytetyön liitteistä. 

Kysymystenasettelussa hyödynnettiin vertailuanalyysiä kysymysten luomisessa sekä niiden jär-

jestyksen päättämisessä. Vertailuanalyysin kohteina käytettiin esimerkiksi Floridan joukkolii-

kennetoimija PSTA:n Wi-Fi-verkkoja koskevaa kyselyä sekä Identity Theft Resource Centerin 

(ITRC) kyselyä. 

Kyselyn avulla haluttiin mitata asiakkaiden tyytyväisyyttä Musahotellin langattoman lähiver-

kon toimintaan sekä kerätä tietoa heidän kohtaamistaan ongelmista verkkoa käyttäessä. Asi-

akkailta kysyttiin myös heidän soittohuoneensa numeroa, jotta voitiin määrittää heidän sijain-

tinsa suhteessa lähimpään tukiasemaan. Asiakkaita pyydettiin vastaamaan myös kysymyksiin 

yhteyden käyttötarkoituksia sekä käytettävää päätelaitetta koskien. 

70 prosenttia kyselyyn vastanneista oli jossain vaiheessa käyttänyt tai yrittänyt käyttää Musa-

hotellin langatonta lähiverkkoa. Verkkoa käyttäneistä puolet kertoi käyttävänsä sitä joka 

päivä tai viikoittain, loput käyttäjät taas kuukausittain tai harvemmin. Suurin osa on käyttä-

nyt yhteyttä joko kannettavalla tietokoneella tai älypuhelimella ja verkon käyttö on tapahtu-

nut suurimmaksi osaksi soittohuoneiden sisällä. Verkkoa on käytetty muun muassa nettiselaa-

miseen, videoiden ja musiikin suoratoistoon, pilvipalveluihin sekä sähköpostiin pääsyssä. 

Asiakkailta kysyttiin heidän tyytyväisyyttään WLAN-verkon toimintaan liittyen. Asteikoksi oli 

annettu skaala yhdestä viiteen, jossa 1 = en lainkaan tyytyväinen ja 5 = erittäin tyytyväinen. 

Lähes 80 prosenttia vastaajista antoi arvosanaksi joko 1 tai 2, mikä on huolestuttavan heikko 

tulos. Myös verkon nopeudesta kysyttäessä tulokset olivat samankaltaisia ja suurin osa vastaa-

jista antoi arvosanaksi joko 1 tai 2. Verkon käytön ohjeistuksen riittävyydestä kysyttäessä tu-

lokset jakautuivat melko tasaisesti koko skaalalle. Kaikki kyselyyn vastanneista pitivät maksu-

tonta langatonta verkkoyhteyttä hyvänä lisäpalveluna. 

Kirjallisen palautteen kautta saatiin selville, että WC-tilojen ja treenikämppien ovien sisäpuo-

lella on harhaanjohtavaa ohjeistusta Musahotellin langattoman lähiverkon käyttöä koskien. 

Näissä ohjeissa lukee vielä verkon vanha SSID ”HASUMWNET”, kun nykyinen SSID on ”Musaho-

telli”. Vanhat ohjeet tulisi poistaa kaikista paikoista sekä tiedottaa Musahotellin asiakkaita 
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verkon nykyisistä ominaisuuksista esimerkiksi Mailchimp-palvelun kautta. Kirjallisen palaut-

teen kautta selvisi, että moni käyttäjistä ei ollut koskaan päässyt kirjautumaan verkkoon. On 

ollut myös tilanteita, joissa verkolla ei ole ollut lainakaan Internet-yhteyttä. Tällöin yleensä 

reitittimen ja tukiasemien uudelleenkäynnistys on auttanut. Ongelmalle pitäisi kuitenkin löy-

tää pysyvämpi ratkaisu. 

 

5.3 Asiantuntijahaastattelu 

Yhtenä tutkimusmenetelmänä haluttiin hyödyntää asiantuntijahaastattelua, jonka avulla voi-

taisiin saada käytännönläheisiä näkemyksiä langattomien lähiverkkojen toimintaan ja ylläpi-

toon. Haastattelun kohteeksi valikoitui Laurean tietohallinnossa IT-asiantuntijana työskente-

levä Tino Graubner, jota haastattelin Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella 

torstaina 25.4.2019. Haastattelu oli muodoltaan teemahaastattelu, joten tarkkoja kysymyksiä 

ei ollut etukäteen valmisteltu, vaan haastattelu eteni muutaman ennalta valitun teeman ym-

pärillä: Power over Ethernet, langattomien verkkojen tietoturva sekä verkkojen suunnittelu ja 

ylläpito. Haastattelu nauhoitettiin ja translitteroitiin. Se löytyy tämän opinnäytetyön liit-

teistä. 

Haastattelun kautta saatiin hankittua runsaasti hyödyllistä tietoa liittyen verkkojen tietotur-

vaan, hallintaan ja käytettävyyteen liittyen. Osa haastattelun kautta saaduista kehitysehdo-

tuksista on helppoa ja edullista toteuttaa, kun taas osa vaatii suurempia investointeja. Tässä 

kappaleessa esitellyt suositukset perustuvat keskusteluuni Laurean Tino Graubnerin kanssa. 

Keskustelussa selvisi, että Musahotellin 24/1 Mbps Internet-yhteys on selvä pullonkaula verkon 

toiminnassa. Varsinkin hidas yhden megabitin lähetysnopeus haittaa sen toimintaa ja potenti-

aalisesti estää VPN-etähallinnan rakentamisen. Myös 24 Mbps latausnopeus jää riittämättö-

mäksi, jos samanaikaisia käyttäjiä on useita. Langattoman lähiverkon suorituskykyä voi hel-

posti mitata ilmaisilla ohjelmilla, joita on saatavilla esimerkiksi Android-käyttöjärjestelmällä 

varustetuille älypuhelimille. Yksi tällainen ohjelma on tässäkin opinnäytetyössä käytetty Ubi-

quiti WiFiman. Jos jatkossa halutaan tarkemmin selvittää Wi-Fi-signaalin etenemistä ja löytää 

mahdollisia katvealueita, niin tällöin tulisi hankkia Heatmapper-ominaisuudella varustettu 

verkon analyysiohjelmisto. Nämä ovat kuitenkin yleensä maksullisia ohjelmia. 

Jos langattoman verkon laitteille halutaan etähallinta, voidaan se toteuttaa rakentamalla 

helppokäyttöinen VPN-palvelin reitittimen yhteyteen.  Esimerkiksi yhden piirilevyn kokoiselle 

Raspberry Pi -minitietokoneelle on mahdollista asentaa PiVPN-niminen ohjelmisto, joka mah-

dollistaa verkkoon liittymisen etänä ja verkkoon liitettyjen laitteiden etähallinnan. 

Langattoman lähiverkon tukiasemia uusittaessa kannattaa selvittää, että ne tukevat Power 

over Ethernetiä (PoE) oletusarvoisesti. Myös kytkin kannattaisi päivittää sellaiseen malliin, 
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jossa olisi vähintään kahdeksan PoE-tuellista Ethernet-porttia. Näin voidaan jatkossa luopua 

PoE-injektoreiden ja -splittereiden käytöstä. Vanhempi 802.3af PoE-standardi on useimmissa 

tapauksissa täysin riittävä. 

Samassa verkossa olevien päätelaitteiden välillä tapahtuva liikenne kannattaa estää tietotur-

van parantamiseksi, sillä muuten kuka tahansa voi kuunnella, mitä verkon sisällä tapahtuu. 

Jos langattoman verkon käyttö halutaan ulottaa myös Musahotellin henkilökunnalle, kannat-

taa tällöin luoda oma SSID henkilökunnan käyttöön ja myös eriyttää henkilökunnan verkko 

omaksi virtuaaliverkokseen (VLAN). Verkossa käytettyjen laitteiden salasanat tulisi aina vaih-

taa pois oletusarvoisista salasanoista ja verkon salausavaimen tulisi myöskin olla mahdollisim-

man pitkä ja monimutkainen, sisältäen sekä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. 

Jos verkko on toteutettu tarpeeksi yksinkertaisesti, ei haittaa, vaikka verkon laitteet eivät 

olisi samalta valmistajalta. Laadukkaammat ja kalliimmat tukiasemat voiva tukea myös erilai-

sia QoS-ominaisuuksia (Quality of Service), joihin kuuluu muun muassa Load Balancing, jolla 

voidaan asettaa yksittäiselle tukiasemalla yhdistettyjen laitteiden maksimimäärä. Tämän ra-

jan yli menevät laitteet ohjataan yhdistämään muihin tukiasemiin, jotta yksittäinen tuki-

asema ei ruuhkautuisi liikaa. 

Tukiasemat, jotka käyttävät ympärisäteileviä antenneja, tulisi asentaa seinäkiinnityksen si-

jasta kattoon. Näin lähtevä signaali voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Seinään 

kiinnitettäessä puolet signaalista menisi hukkaan sen osuessa kattoon ja lattiaan. Kattoon 

kiinnitettynä tukiaseman signaali pääsee kulkemaan kaikkiin ilmansuuntiin tasaisesti. 

 

5.4 Vertailuanalyysi WLAN-oppaisiin 

Käytin yhtenä vertailuanalyysin lähteenä Ciscon Campus LAN and Wireless LAN Design Guide -

suunnitteluopasta, joka paneutuu monipuolisesti sekä langallisten että langattomien verkko-

jen suunnitteluun kampusalueilla. Vaikkei Musahotelli Oy:n kohdalla olekaan kyse kampusalu-

eesta, voi oppaan sisältämää tietoa silti käyttää monipuolisesti hyväksi. Pyrin löytämään op-

paista hyväksi havaittuja toimintamalleja sekä suosituksia ja vertaamaan niitä Musahotelli 

Oy:n langattoman lähiverkon toteutukseen. 

Yksi suosituksista oli keskitetty hallinta, joka on varsin hyödyllinen varsinkin isommissa ver-

koissa. Tällä voidaan helposti seurata verkossa olevien laitteiden toimintaa ja tehdä niihin 

muutoksia (Cisco 2018). Musahotellin viiden tukiaseman järjestelmässä keskitetyn hallinnan 

käyttöönotto olisi jo liioittelua ja se vaatisi liikaa resursseja. 
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Ennakkoon suunnittelu on aina hyödyllistä. Voidaan lähteä esimerkiksi käyttäjänäkökulmasta 

liikkeelle ja asettaa sen mukaan minimivaatimukset verkolle. Tässä määritellään minimisiirto-

nopeudet per käyttäjä, protokollat ja taajuusalueet. Tukiasemat kannattaa sijoittaa käyttäjä-

tiheyden mukaan niin, että suurten käyttäjätiheyksien alueille on enemmän tukiasemia. Suur-

ten käyttäjätiheyksien alueilla suurin osa signaalin häiriöistä on peräisin käyttäjien laitteista 

itsestään. (Cisco 2018.) 

Tarvittavan Internet-yhteyden nopeus voidaan laskea kertomalla potentiaalinen maksimikäyt-

täjämäärä erilaisten sovellusten vaatimalla siirtonopeudella. Näin saadaan karkea arvio siitä, 

kuinka suuri verkon kokonaissiirtonopeuden tulisi olla. Myös antennivalintoja kannattaa tut-

kia: Monessa tapauksessa ympärisäteilevät antennit tuottavat paremman kantaman kuin suun-

taavat. Suuntaavillekin antenneille löytyy hyviä käyttötarkoituksia, jos halutaan rajata langat-

toman verkon kantamaa tietylle alueelle. (Cisco 2018.) 

Toisena lähteenä käytin Netgear-valmistajan opasta ”Best Practices for High Density Wireless 

Network Design In Education and Small/Medium Businesses”. Oppaan mukaan suunnittelun tu-

lisi lähteä liikkeelle kahdesta ajattelumallista: Kattavuus tai kapasiteetti (Chin 2014). Musa-

hotelli tarpeisiin sopii enemmän kattavuuslähtöinen ajattelu, koska samanaikaisia käyttäjiä ei 

ole kovin montaa, mutta katettava pinta-ala on melko suuri. 

Teoreettiset maksimit esim. tehokkuudessa ja suorituskyvyssä jäävät aina saavuttamatta ja 

verkon suunnittelun pitäisi perustua käytännön testauksen kautta saavutettuihin lukuihin. Te-

hokkuutta vähentävät esim. ”Network overhead” eli kaikki hyötykuorman ulkopuoliset kehyk-

set, käyttäjien epätasainen sijoittuminen verkon alueella, ”Control Traffic”-paketit ja pitkät 

etäisyydet lähettimien ja vastaanottimien välillä. (Chin 2014.) 

Netgearin suosituksia suurten käyttäjätiheyksien alueille ovat muun muassa näiden alueiden 

tarkka määrittäminen, Dual band -tukiasemien, eli sekä 2,4 GHz että 5 GHz taajuuksia tuke-

vien tukiasemien käyttö sekä tarkoituksellinen signaalien kantamien päällekkäisyys, jolloin 

Load Balancing -toiminnolla voidaan siirtää käyttäjä vähemmän kuormitetulle tukiasemalle. 

Muita ehdotuksia ovat langallisen runkoverkon päivittäminen riittäviin Ethernet-nopeuksiin 

(100/1000 Mbps), Wireless Site Survey -kartoitus sekä lähetystehon tarkoituksellinen heiken-

täminen. (Chin 2014.) 

 

5.5 Mesh-tukiasemien vertailu 

Yhtenä mahdollisuutena Musahotelli Oy:llä on siirtyä jatkossa käyttämään Mesh Wi-Fi -tekno-

logiaan (802.11s) pohjautuvia tukiasemia. Tällä ratkaisulla voitaisiin luopua vanhasta verkko-

kaapeli-infrastruktuurista, joka nykyisin liittää tukiasemat kytkimeen. Mesh-tukiasemat ovat 
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yleistyneet viime vuosina huomattavan paljon ja isot valmistajat, kuten Huawei ja Google 

ovat myös julkaisseet omat tuotteensa markkinoille. 

 

Kuvio 17: Mesh-tukiasemien vertailutietoja (Verkkokauppa.com 2019.) 

Tässä vertaillut tuotteet ovat paketteina myytäviä kokonaisuuksia ja sisältävät yleensä kolme 

laitetta: Joko kolme tukiasemaa tai yhden reitittimen ja kaksi tukiasemaa. Näiden tuotepa-

kettien hinnat sijoittuvat noin 300 – 600 euron välille. Laitteiden tekniset tiedot sekä hintatie-

dot on saatu valmistajien nettisivuilta, tuotteiden dokumentaatiosta sekä Verkkokauppa.com-

sivustolta. 

Kaikki näistä tukiasemista ovat ominaisuuksiltaan melko samankaltaisia ja suurimpina eroavai-

suuksina ovat lähinnä vastaanottavien ja lähettävien antennien määrä, Ethernet-porttien 

määrä sekä tuki joko Dual-band tai Tri-band-lähetyksille. Mesh-tukiasemat ovat tulleet tunne-

tuiksi niiden konfiguroinnin helppokäyttöisyydestä ja suurin osa niistä tarjoaa mahdollisuuden 

määritellä asetukset langattomasti Bluetooth-yhteydellä esimerkiksi älypuhelimen avulla. 

Todennäköisesti suurimpana pullonkaulana Mesh-tukiasemien käytössä on niiden rajallinen sig-

naalin kantama, varsinkin kolmen tukiaseman kokonaisuuksissa. Suositeltu kokonaispinta-ala 

näissä järjestelmissä on maksimissaan noin 500-600 neliömetriä. Jotta Musahotelli Oy:n tilat 

pystyttäisiin kokonaisuudessaan kattamaan Mesh-tukiasemilla, tulisi laitteita olla vähintään 

kuusi tai seitsemän kappaletta. Tämä nostaisi samalla Mesh-järjestelmän rakentamisen hintaa 

usealla sadalla eurolla.  

 

5.6 PoE-yhteensopivien tukiasemien vertailu 

Myös kuluttajille suunnattujen Power over Ethernetiä (PoE) tukevien tukiasemien saatavuutta, 

ominaisuuksia ja hintatietoja haluttiin tutkia. Hintaluokka valittiin sen mukaan, mikä voisi 

sopia Musahotelli Oy:n budjettiin, jos tulevaisuudessa lähdettäisiin toteuttamaan kaikkien 
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viiden tukiaseman uusimista uusilla malleilla. Tässä vertailtujen PoE-tukiasemien hinnat 

sijoittuvat noin 40 ja 110 euron välille per laite. 

 

Kuvio 18: Erilaisten PoE-tukiasemien ominaisuuksia (Verkkokauppa.com 2019.) 

Power over Ethernetiä (PoE) tukevat tukiasemat vaativat joko kytkimen, joka pystyy syöttä-

mään tarpeeksi virtaa tukiasemille porttiensa kautta tai vaihtoehtoisesti sarjan PoE-injekto-

reita kytkimen jälkeen. Bluetooth-tuki vertailluissa tuotteissa oli hyvin harvinainen ja se löy-

tyi vain kalleimmasta HPE OfficeConnect OC20 -mallista. Tässäkin tapauksessa, kuten Mesh-

tukiasemien kanssa, Bluetoothia käytetään asennuksen apuvälineenä, jolloin laitteen asetuk-

set voidaan määrittää esimerkiksi älypuhelimen avulla, kun Bluetooth-yhteys on päällä. 

Taulukkoa tarkastellessa voidaan huomata, että vertailtujen laitteiden tekniset ominaisuudet 

paranevat melko suorasti hintaan korreloiden. Esimerkiksi lähettävien ja vastaanottavien an-

tennien määrä pääsääntöisesti kasvaa kalliimpien mallien kohdalla. Myös tuki viiden gigahert-

sin taajuuskaistalle löytyy vain kalliimmista malleista. Viiden gigahertsin lähetyksiä tukevien 

mallien virrankulutus on myös aavistuksen muita malleja suurempi, mutta edelleen kohtuulli-

sella tasolla niin, että myös vanhemmalla PoE-versiolla, 802.3af:llä voidaan syöttää niille tar-

peeksi virtaa. 

Varsinkin TP-Linkin Auranet EAP225 -tukiasemasta löytyy hyvin kattavat ominaisuudet sen hin-

taan verrattuna. Sen tuki 5 GHz taajuuskanavalle on erittäin suuri etu verrattuna Musahotellin 

vanhoihin Wi-Fi-tukiasemiin ja uudemmille päätelaitteille hyödyllinen MU-MIMO-tuki löytyy 

myös. Vertailudatan pohjalta suosittelisin tämän mallin hankintaa, jos Musahotelli Oy päätyy 

päivittämään tukiasemansa ja päättää pysyä Infrastruktuuri-topologialla toimivassa WLAN-ver-

kossa. Taulukossa käytetyt tekniset tiedot sekä hintatiedot saatiin laitevalmistajien omilta 

nettisivuilta, laitteiden dokumentaatiosta sekä Verkkokauppa.com-liikkeen nettisivuilta. 
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5.7 Simulaatiotestaus 

Opinnäytetyössäni oli alun perin yhtenä ideana simuloida Mesh-verkkojen käyttäytymistä Mu-

sahotelli Oy:n tiloissa. Näin olisi saatu vertailukelpoista dataa olemassa olevalle langattomalle 

verkolle toteutetulle Wireless Site Survey -tutkimukselle. Simulaatiotestauksen toteuttaminen 

olisi kuitenkin vaatinut loppujen lopuksi paljon suurempia resursseja kuin mitä minun oli mah-

dollista tähän opinnäytetyöhön laittaa. Pääsin tutustumaan tietoverkkojen simulaatiotestauk-

seen pintapuolisesti ja voin jatkossa kehittää osaamistani tämän aihealueen piirissä. 

Simulaatiotestausta varten osioin Lenovo-merkkisestä kannettavasta tietokoneestani 4 gigata-

vua vapaata kiintolevytilaa käytettäväksi Linux-jakelupaketin asennukseen. Linux-jakelupake-

tiksi valikoitui Mint Linux, joka on kevyt, helppokäyttöinen, tehokas sekä yhteensopiva myös 

Ubuntun jakelupakettien kanssa. Sitä kehitetään ja ylläpidetään aktiivisesti laajan käyttäjä-

kunnan toimesta. Minulla on aikaisemmilta vuosilta jonkin verran kokemusta kyseisestä käyt-

töjärjestelmästä. 

Erilaisten verkkotopologioiden simulaatiotestaukseen käytettiin Linux-toimintaympäristölle 

tarkoitettua ns-3 -ohjelmaa, joka on maksuton. Ohjelman asentaminen ja käyttö vaatii jonkin 

verran perehtymistä Linux-ympäristöön sekä sen komentoriviin. Ohjelman toiminnan edelly-

tyksenä on kymmenien erilaisten jakelupakettien kuten Python- ja C++-tuen asentaminen 

käyttöjärjestelmälle. Ns-3 hyödyntää sekä C++ että Python -koodikieliä ja simulaattorille teh-

dyt komentosarjat eli skriptit voidaan suorittaa sekä C++:lla että Pythonilla kirjoitettuina. 

(ns-3 project 2019.) 

 

Kuvio 19: Ns-3-ohjelmalla ajetun skriptin tulos visualisoituna NetAnim-työkalulla. 
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Ns-3 -ohjelman käyttöliittymä on myös komentorivi-tyylinen (CLI) eikä aloittelijoille helpompi 

graafinen käyttöliittymä (GUI). Lopuksi ajettujen komentosarjojen tulokset voidaan visuali-

soida helpommin tulkittavaan muotoon NetAnim-työkalulla. Tutustuin itse ns-3:n esimerk-

kiskripteihin ja niiden muokkaamiseen sekä tulosten visualisointiin NetAnim-työkalulla, mutta 

omia komentokehotteita en päässyt luomaan. 

 
 

6 Lopputulokset ja johtopäätökset 

Musahotelli Oy:n langatonta lähiverkkoa tutkimalla saatiin selville monenlaisia päätelmiä ja 

monipuolisten kehittämismallien avulla löydettiin parannettavaa muuan muassa signaalin kan-

tavuuden, tukiasemien hallittavuuden ja verkon tietoturvan suhteen. Löydettyjen kehittämis-

kohteiden kohdalla tulisi lähteä liikkeelle minimivaatimuksista ja niistä kehittämiskohteista, 

joiden tuoma lisäarvo on Musahotelli Oy:lle suurin. 

Wireless Site Surveyn avulla havaittiin, että puuttuva tukiasema nro 2 vaikuttaa merkittävästi 

verkon kuuluvuuteen Musahotellin tiloissa. Rikkinäisen tukiaseman tilalle tulisi hankkia uusi 

tukiasema, joka paikkaa signaalin puuttumisen aulatilan ja sitä ympäröivien soittohuoneiden 

alueella. Korvaava tukiasema voi olla ominaisuuksiltaan mahdollisimman paljon alkuperäisiä 

A-LINKin tukiasemia vastaava, jolloin uuden tuotteen hinnaksi muodostuu noin 30 euroa. 

Suurin pullonkaula nykyisessä verkossa on ehdottomasti ADSL2+-tekniikalla toimiva Internet-

yhteys, jonka tarjoamat siirtonopeudet ovat heikot. Varsinkin lähetysnopeus on todella hidas, 

vain 1 Mbps, mikä hankaloittaa esimerkiksi verkon etähallintaa varten tehtävän VPN-yhteyden 

toteuttamista. Myös latausnopeus jää riittämättömäksi tilanteissa, joissa verkolla on samanai-

kaisesti useampia käyttäjiä. 

Edellä mainitun ongelman korjaamiseksi ehdotan Mäkelänkatu 54:n tiloihin rakennetun valo-

kuituverkon käyttöönottoa, jolla saataisiin korotettua siirtonopeuksia tuntuvasti, varsinkin lä-

hetysnopeuden osalta.  Valokuituyhteyden käyttöönotto vaatii kuitumuuntimen hankkimista. 

Kun valokuituyhteys on muunnettu Ethernetiksi, voidaan se liittää olemassa olevaan lähiverk-

koinfrastruktuuriin. Elisa tarjoaa kuituyhteyttä alkaen 32,90e/kk (50/10 Mbps). Kustannuste-

hokas nopeus voisi olla 100/10 Mbps hintaan 39,90e/kk. Musahotelli Oy:n toimitusjohtaja Kari 

Fellman on kommentoinut olevansa myötämielinen tälle uudistukselle. 

Verkon etähallinta olisi järkevää ja mahdollista toteuttaa kohtuullisella, noin sadan euron 

budjetilla. Näin voitaisiin tarkkailla verkon laitteiden toimintaa esimerkiksi kotoa käsin sekä 

tarvittaessa käynnistää uudelleen laitteita etäyhteyden välityksellä. Etäyhteyden toteuttami-
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nen vaatisi Raspberry Pi -minitietokoneen, siihen asennetun Linux-pohjaisen käyttöjärjestel-

män sekä PiVPN-ohjelmiston. Internet-liittymän dynaaminen eli vaihtuva IP-osoite saattaa 

hankaloittaa etäyhteyden käyttöä, mutta tämä ongelma voidaan kiertää käyttämällä maksu-

tonta DynDNS-palvelua. 

Musahotellin langattomassa lähiverkossa käytettyä Power over Ethernet -arkkitehtuuria pitäisi 

yksinkertaistaa. Tällä hetkellä siihen vaadittavat injektorit ja splitterit tekevät laitteistosta 

turhan monimutkaisen ja haavoittuvan. PoE-injektoreiden tarve voidaan eliminoida hankki-

malla kytkin, jossa on vähintään viisi Power over Ethernetiä tukevaa porttia. Tämän tyyppisen 

kytkimen hankintahinnaksi tulisi noin 100-120 euroa. 

Suosittelen Musahotellia pysymään lähiverkkolaitteiden osalta langallisessa infrastruktuurissa, 

sillä aikaisemmin toteutettu Cat 5 -luokan Ethernet-kaapelointi on ominaisuuksiltaan riittävä 

ja sitä kannattaa edelleen hyödyntää. Jos taas päätettäisiin luopua langallisesta infrastruk-

tuurista ja siirtyä käyttämään Mesh-tukiasemia, niin niitä tarvittaisiin yhteensä jopa 6 tai 7 

kappaletta, jotta signaali pääsisi etenemään kaikkialle Musahotellin tiloissa. Mesh-asemien 

väliset etäisyydet olisi pidettävä melko pieninä, jolloin niitä tarvittaisiin suhteessa enemmän. 

Tämän tyyppinen investointi tulisi kalliiksi ja olisi hinnaltaan noin tuhat euroa. 

Tukiasemien signaalin tehoa kannattaa hieman rajoittaa, jos se on mahdollista käytössä ole-

vassa A-LINKin tukiasemamallissa. Signaalin tehoa voidaan rajoittaa, jottei se kantautuisi kol-

mannesta kerroksesta katutasolle saakka. Jos signaalitehoa päätetään rajoittaa, saatetaan 

jatkossa tarvita yksi tai kaksi tukiasemaa lisää, jotta koko Musahotellin alue olisi Wi-Fi:n kuu-

luvuusalueella.  

Tukiasemissa käytössä ollut Channel Bonding -teknologia kannattaa poistaa käytöstä ja palaut-

taa käyttöön 20 megahertsin oletuskaistanleveys tuplatun 40 MHz kaistaleveyden sijaan. Näin 

saadaan vähennettyä signaalissa esiintyviä virheitä kuten pakettihävikkiä ja huojuntaa, vaikka 

signaalin vahvuus ja kantama heikkeneekin noin 10 prosenttia. 

Musahotellin vanhaa Wi-Fi-verkkoa koskevat ohjeet tulee etsiä ja poistaa. Ne sisältävät nykyi-

sin väärää informaatiota, muun muassa väärän verkon nimen. Nykyisen Wi-Fi-verkon toiminta 

olisi järkevää testata esimerkiksi viikoittain, jolloin voidaan saada selville, tarvitseeko jokin 

verkon laitteista uudelleenkäynnistämistä. 

Kustannustehokkaimmat ja järkevimmät kehityskohteet alkuvaiheessa ovat rikkoutuneen tuki-

aseman uusiminen, kaistanleveyden palauttaminen neljästäkymmenestä kahteenkymmeneen 

megahertsiin, verkon käytön ohjeistuksen päivittäminen ja asiakkaiden tiedottaminen sekä 

suorituskykyisemmän Internet-yhteyden hankinta. Myös etähallinnan toteuttamista voidaan 

harkita. Musahotelli Oy:n työntekijänä pystyn itse toteuttamaan edellä mainittuja uudistuksia 

vuoden 2019 aikana. 
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7 Kehittämiskohteet 

Tässä kappaleessa mainitaan vielä potentiaalisia kehittämiskohteita tulevaisuuden varalle. 

Nämä eivät ole vielä kovinkaan ajankohtaisia uudistuksia, mutta mahdollisesti hyödyllisiä seu-

raavien viiden vuoden aikana. Näiden uudistusten toteuttamisen kustannukset vaihtelevat 

kohdekohtaisesti maksuttomista uudistuksista useita satoja euroja maksaviin. Wi-Fi-teknologia 

uudistuu jatkuvasti, joten on todennäköistä, että tulevien vuosien aikana tullaan vielä löytä-

mään täysin uudenlaisia kehityskohteita. 

Musahotellin tukiasemat kannattaa jossain vaiheessa päivittää uudempiin tukiasemamalleihin. 

Tässä kohtaa kannattaa ottaa selvää, että uudet mallit tukevat 2,4 että 5 gigahertsin taajuus-

alueita ja Power over Ethernet -virransyöttöä. Tukiasemien hankkimista kannattaa harkita 

siinä vaiheessa, kun uusin ja selvästi edeltäjiään suorituskykyisempi 802.11ax-standardi alkaa 

yleistymään kunnolla. Tällä uudistuksella pystytään parantamaan myös langattoman verkon 

tietoturvaa, kun WPA3-salausprotokolla yleistyy 802.11ax-tukiasemien myötä. 

Eräs järkevä maksuton uudistus olisi luoda Landing Page tai Splash Page -ohjaus Musahotellin 

verkkoon kirjautuville asiakkaille. Kun asiakas kirjautuu Wi-Fi-verkkoon, hänet ohjataan se-

laimessa aukeavalle kirjautumissivulle, jossa voidaan vaatia käyttäjää sitoutumaan sääntöihin 

verkkoa käyttäessään ja antamaan esimerkiksi sähköpostiosoite tai muu tunnistetieto. Splash-

sivun avulla voidaan myös vahvistaa yrityksen brändiä ja välittää tiedotteita tai mainoksia. 

Ethernet-kaapeleiden uudistamista kannattaa harkita, varsinkin jos Musahotelli päättää hank-

kia selvästi nopeamman Internet-yhteyden. Tässä vaiheessa voidaan päivittää Cat 5-luokan Et-

hernet-kaapelit esimerkiksi Cat 6 tai Cat 6a -luokkien vastaaviin. Tämä on melko suuri työ, 

koska kaapeleita on vedetty yhteensä monta kymmentä metriä ja ne pitää saada kulkemaan 

piilossa katonrajassa. Cat 5 -luokan Ethernet-kaapelit pystyvät siirtämään 100 megabittiä se-

kunnissa maksimissaan 100 metrin matkalla. Cat 6:n siirtokapasiteetti on kymmenkertainen 

eli 1000 megabittiä sekunnissa. Cat 6 ja Cat 6a -kaapelit ovat myös ulkopuolisille häiriöille 

selvästi vastustuskykyisempiä kuin Cat 5 -kaapelit. 
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Liite 1: Kysely Musahotelli Oy:n asiakkaille, tulosten yhteenveto
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1. Oletko käyttänyt Musahotellin langatonta verkkoa? (Jos vas-

tasit "En", siirry kohtaan 11.) 

20 vastausta 

Kyllä 

En 

2. Kuinka usein olet käyttänyt Musahotellin langatonta verk-

koa? 

14 vastausta 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

1 / 4 

% 10 

10 % 10 % 

10 % 

10 % 

30 % 

70 % 
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Joka päivä 

Vähintään kerran viikossa 

Vähintään kerran kuussa 

Harvemmin 

 

 

 

 

 

3. Millä laiteella olet käyttänyt verkkoa? 

14 vastausta 

 

4. Missä olet käyttänyt Musahotellin langatonta verkkoa? 

14 vastausta 

 

0 5 10 15 

Kannettava tietokone 

Tabletti 

Älypuhelin 

Muu laite 

9  (64,3 % ) 

1  (7,1 % ) 

12  (85,7 % ) 

 (0 % ) 0 

0 5 10 15 

Treenishuoneessa 

Musahotellin yleisissä 

tiloissa 

14  (100 % ) 

7  (50 % ) 

7 ,1% 

28 ,6% 
21 ,4% 

42 ,9% 
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5. Mihin tarkoitukseen olet käyttänyt langatonta verkkoa? 

14 vastausta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Onko verkon nopeus ollut riittävä? 

14 vastausta 

 

Nettiselaaminen 

Videoiden suoratoisto 

Musiikin suoratoisto 

Pilvipalvelut 

Sähköposti 

 (71,4  10 

)  (42,9 % 6 

 (71,4  10 

)  (35,7 % 5 

6 (4 2 9 %) 
  

1 2 3 4 5 
0 

2 

4 

6 

8 
)  (57,1 % 8 

 (21,4 % 3 ) 

1  (7,1 % ) 1  (7,1 % ) 1  (7,1 % ) 
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7. Onko ohjeistus verkon käyttämisestä ollut riittävä? 

14 vastausta 

 

8a. Oletko kohdannut vaikeuksia verkon käytössä? 

14 vastausta 

Kyllä 

En 

8b. Jos vastasit "Kyllä", millaisia vaikeuksia? 

11 vastausta 

Hitautta 
 
Se toimii vain harvoin... 
 
Todella usein verkko yhteyttä ei ole ollenkaan ja kun se löytyy niin edes sähköpostin auki-
saaminen on vähän niin ja näin. Joskus pari vuotta sitten toili hieman paremmin. Nykyään 
ei käytännössä ollenkaan. 
 
Käytännössä verkko on niin hidas, että joutuu käyttämään matkapuhelinta tukiasemana, 
mutta sekin on huonojen kenttien takia hidasta. 

1 2 3 4 5 
0 

1 

2 

3 

4 

 (21,4 % 3 ) 

2  (14,3 % ) 

3  (21,4 % ) 

2  (14,3 % ) 

)  (28,6 % 4 

14 ,3% 

85 ,7% 
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Netti on erittäin epäluotettava ja katki vähintään kerran viikossa, yleensä useita päiviä, 
parhaimmillaan (pahimmillaan) viikkoja. Kun se toimii, se yleensä toimii vain muutamia 
päiviä. Pääsääntöisesti netti on käyttökelvoton suurimman osan ajasta. Tietokoneen verk-
kodiagnostiikan mukaan yhteys Musahotellin verkkoon kyllä toimii, mutta verkko ei ole yh-
teydessä internettiin.  
Matkapuhelinta käytettäessä Musahotellin netti jopa katkaisee puhelimen oman pääsyn 
verkkoon, sillä puhelin yhdistää MHn WiFiin ja priorisoi sen yli puhelimen oman datayhtey-
den, mutta koska MH WiFi ei ole yhteydessä nettiin, ei puhelimellakaan ole tällöin yhteyttä 
nettiin. Tämä estää tällöin mm. sähköpostien ja datayhteydellä toimivien pikaviestien saa-
pumisen puhelimeen ja viestit saapuvat vasta poistuttua Musahotellin tiloista. Koska oma 
puhelimeni yhdistää automaattisesti tallennettuihin WiFi verkkoihin, käytännössä joudun 
aina laittamaan puhelimestani WiFin pois päältä tultuani Musahotellin tiloihin, jotta puheli-
meni toimisi normaalisti.  
Mielestäni nämä ongelmat ovat olleet jatkuvia viimeiset n. 12kk; kun verkko joskus 2016 
päivitettiin, toimi se alkuun erittäin hyvin ja luotettavasti, mutta viimeisen vuoden ajan 
verkon toimimattomuus on ollu enemmänkin sääntö kuin poikkeus. 
 
Vaikeuksia yhdistämisessä, yhteys kaatunut usein. Aina ei yhdistä. 
 
Signaali välillä heikko, ei tiedä onko musahotelli vai hasumwnet se mihin yhdistetään. Eikä  
wi aina oikein kanna reeniksiin. Katvealueita? 
 
Verkkoa ei voi käyttää, yhteys ei vaan toimi 
 
En ole saanut yhteyttä 
 
Hieman hitautta joskus. 
 
Musahotellin netti ei toimi juuri koskaan. Olen luovuttanut sen suhteen ja jaan netin kän-
nykästä läppäriin tarvittaessa. Valitettavasti vain kännykkäkään ei kuulu treeniksellä kun-
nolla 
 
 

9. Oletko huolissasi julkisten langattomien verkkojen tietotur-

vasta? 

14 vastausta 

Kyllä 

En 

71 ,4% 

28 ,6% 
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10. Asteikolla yhdestä viiteen, kuinka tyytyväinen olet ollut 

Musahotellin langattomaan verkkoon? 

14 vastausta 

 

11. Onko maksuton langaton verkkoyhteys mielestäsi hyvä lisä-

palvelu treenikämppää vuokratessa? 

20 vastausta 

Kyllä 

Ei 

Yleistä palautetta Musahotellin langattomasta verkosta: 

12 vastausta 

1 2 3 4 5 
0 

2 

4 

6 

5  (35,7 % ) 

6  (42,9 % ) 

 (14,3 % ) 2 

1  (7,1 % ) 0  (0 % ) 

100 % 
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Toimii usein niin hitaasti tai ei ollenkaan, että pitää käyttää ennemmin puhe-

limen 3G/4G yhteyttä.  

Ei toimi. Käytännössä sama kuin sitä ei olisi ollenkaan. Ei voi käyttää 

Wlanin kuuluvuus on heikko. 
 
Verkko ei yleensä toimi. Mikäli sitä ei uusita tai korjata, pitäisi se ns. resetoida VÄHINTÄÄN 
kerran viikossa. Tietenkin olisi loistavaa jos verkon käyttäjät (asiakkaat/vuokralaiset) pys-
tyisivät itse tekemään niin, mutta se taitaisi olla epäkäytännöllistä toteuttaa. Asiasta on 
myös hankala ilmoittaa jos henkilökuntaa ei ole paikalla, sillä miten lähettää sähköpostia 
asiasta, kun ei ole nettiä?! Julkisista tiloistakin löytyy kynä ja paperia vain avainten palau-
tusta varten. Tosin, mikäli verkon toimimattomuudesta ilmoitettaisiin joka kerta, olisivat 
ilmoitukset varmaankin päivittäisiä.  
Ilmeisesti Musahotellin henkilökunta käyttää omaa yksityistä verkkoa, mutta jos edes yksi 
Musahotellin laite tai tietokone olisi tuossa julkisessa verkossa kytkettynä, olisi Musahotelli-
kin perillä ja ajantasalla sen toimivuudesta/toimimattomuudesta.  
Mahtava homma, jos tämän suhteen tilanne paranee! Harvoinpa nettiyhteyttä tarvitsee 
treenatessa, mutta on tilanteita joissa siitä on paljon hyötyä. Esmes. o ineen 
lataaminen, demomatskun uppaaminen driveen, musan kuuntelu kamojen kanssa puuhas-
tellessa jne. Vaikeuksia on ollut yhdistämisessä ja yhteys kaatunut usein. Aina ei yhdistä. 
Onko taajuudet alueella tukossa? Miten kanavien vaihto vaikuttaa? Onko toteutus tehty lan-
gattomilla tukiasemilla vai kaapeleilla? 
 
Kehittämistä on, usein helpompi käyttää kännykän mobiilitukiasemaa. Toivoisin että verkko 
olisi parempi. 
 
En päässyt kirjautumaan sisään 
 
Ilmeisesti on tehty jotain parannuksia, koska nyt toimii paremmin kuin aiemmin. Ei vielä 
kuitenkaan näy täyttä yhteyttä, mutta on toiminut pätkimättä. Arvostan tätä, varsinkin kun 
minulla on datan mukaan laskettu netti. Kiitos tästä mahdollisuudesta! 
 
Mielestäni langaton yhteys on todella tarpeellinen, yhtenä treenien työkaluna. Onneksi Mu-
sahotellissa panostetaan palveluihin ja asiakkaisiin. 
 
En ole koskaan saanut sitä toimimaan, toki voi johtua myös omasta puhelimesta. 
 
Treenikämpän ovessa oleva WiFi-salasana ei toimi, joten en ole päässyt käyttämään verk-
koa missään vaiheessa 
 
Verkko pitäisi ehdottomasti saada toimimaan kunnolla. Musahotellin käyttäjille voisi sähkö-
postiin lähettää tiedot siitä, miten siihen kirjaudutaan, jos se on jotenkin muuttunut 
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Liite 2: Tino Graubnerin haastattelun translitterointi 

Translitterointi 

 
Teemahaastattelu, Tino Graubner, IT-asiantuntija, Laurea-ammattikorkeakoulu 
Laurea, Tikkurilan kampus Neuvotteluhuone 302, to 25.4.2019 klo 12:00 
 
JF = Joonas Fellman 
TG = Tino Graubner 
 
JF: Noin. Elikkä tänään on siis torstai, 25.4. kello 12.06. Ja tota, täällä on Tino Graubner Lau-
rean tietohallinnosta. 
TG: Kyllä. 
JF: Tino, mikä sun tarkka tehtävänimike tosiaan on täällä? 
TG: Täl hetkellä se on IT-asiantuntija, mutta tulee vaihtumaan tässä kuun vaihteessa tieto-
turva-asiantuntijaksi. 
JF: Jep. Ja tosiaan tässä nyt toteutetaan tämmönen teemahaastattelu, jossa on tarkotuksena 
hankkia vähän lisää tietoa tällasten pienten kautta keskisuurten Wi-Fi-verkkojen rakentami-
sesta ja ylläpidosta ja suunnittelusta. Ja vähän Power over Ethernetiä ja tietoturvaa siihen 
kumppaniksi. 
JF: Joo, tota mä voisin ihan ekaks kysyy vähän, miten tääl Laurean Tikkurilan kampuksella on 
langattomat lähiverkot toteutettu? Sen verran mitä sä saat paljastaa. 
TG: Joo, eli tota meil on tukiasemii ympäri kampuksen ja tota enimmäkseen toimii Power 
over Ethernetillä. Ja tota, niissä tapauksissa mis ei riitä tota vaikka virta kytkimsestä, käyte-
tään injektoreita, koska kun ne on ripustettu tonne huoneiden seinille, ni se on huomattavasti 
siistimpää et se tulee yhen langan kautta, sekä virta että netti. Et ne on kaikki tukiasemat 
Laureassa Power over Ethernetillä. 
JF: Joo. Ja lähtökohtasesti pyritään siihen et kytkimistä syötettäis suoraan se virta? Injektorit 
vähän niinku B-luokan ratkasu siinä sit? 
TG: Joo, ne on kalliita laitteita ne kytkimet. Sit ku siel on vanhempaaki mallistoo, ni aina kai-
kissa ei oo PoE:ee ja sitten ei riitä virta kaikille niille tukiasemille, joita tarvitaan kyseiseen 
siipeen. Sit siin tapaukses käytetään injektoreita. 
JF: Jep. Tiätsä tota, onks noi PoE-ratkasut, mitä tääl on toteutettu, ni sil vanhalla 802.3af 
standardil, vai .at, joka on se uudempi? 
TG: Ootas hetki. Mä veikkaan, et niitä on sekasin. 
JF: Joo, varmaan sekä että. 
TG: Mä voin käydä sen kattoo tossa. Ootas ku mä saan koneen kiinni. Onks siel sun puolel? 
JF: Ai hödmi (HDMI) vai? On tääl kii. Tääl se on selän takana. 
TG: Tost. Otetaan ihan hetkeks näytön jako viel pois. 
JF: Joo. 
TG: Hmm. Täs on yks uus kytkin. Tää ei kyl itse asias taida täs näyttää, että… 
JF: Mikä se standardi siinä. 
TG: Kumpaa standardii. Tai itse asias IEEE-PD on muistaakseni se standardi. Eli se on se 8020 
af. 
JF: Joo, kyllä. Se on se vanhempi, mut siis seki on pitkälti riittävä edelleen. Muistaakseni 
syöttää reilu 15 wattii per portti tarvittaessa. 
TG: Joo, se on ihan riittävä noihin, tota Ciscon tukiasemiin. 
JF: Niin, tos näkyyki 15,4. Joo, se on just se. 
TG: Täält näkee niin kun ”used” ja sit ”remaining”. Et tää on tällanen uus malli. Tota, mikä-
köhän se komento nyt oli, mut tää on ihan niit tuoreimpia. Oisko se ollu, tota… En nyt muista. 
JF: Mut kätevää, et pääsee tuolta suoraan näkemään ne. 
TG: Joo, kyllä. Mäkään en muista ikinä ulkoo niit kaikkii komentoi. 
JF: No tääl on varmaan aika paljon kaikkee. 
TG: On. Mmm, tota 2960X. 
JF: On se malli? 
TG: Joo. 
JF: Joo, mä voin käydä hakee siitä lisätietoo tarvittaessa. 
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JF: Tosiaan, vähän siks et miks mä haluun tietää näist kampus-verkoista, ni meilläki on käyt-
täjii niin kun max 300-400, et yllättävän paljon. 
TG: Mmm, se on aika paljon joo. 
JF: Ehkä yhtäaikasii käyttäjii maksimissaan semmonen 20-30. 
TG: Ja tota, ulkopuolisia siis? Asiakkaita? 
JF: Ne on kaikki meiän asiakkaita, joo. Ja pääasiallinen funktio heillä on vaan siis päästä In-
ternetiin oikeestaan sen kautta. Et monet säilyttää just jossain pilvipalveluissa jonkulaisii ää-
nitiedostoi ja musajuttui, mitä käyttää sit hyväkseen siel treeniksillä. Lähinnä tollasia juttuja 
varten. 
TG: Joo. Tollasis asiakasverkois ni on hyvä estää ihmisten niinku viestiminen sen verkon si-
sällä, langattoman verkon sisällä. 
JF: Okei. Toi on hyvä vinkki. 
TG: Et tota, se voi rikkoo tiettyi asioita, mutta muuten sä pystyt salakuuntelee kaikkee, mikä 
niinku liikkuu siin kuuluvuusalueella. 
JF: Sen saman verkon sisällä? Tota, osaatsa lyhyesti mainita jotain keinoja, miten tän voi to-
teuttaa? 
TG: Joo, siis meil se on toteutettu, tota, öö, tääl on semmonen ”P2P Blocking”. Mut tää on 
saanu jonku uuden versiopäivityksen näköjään. 
JF: Näyttääkö erilaiselta? 
TG: Joo. Mut joo, Ciscol sitä kutsutaan P2P Blockingiks. 
JF: Okei, joo. Et tolla termillä voi lähtee hakee tietoa siitä. 
TG: Joo, mut siin tota, se saattaa sekaannuttaa et jos siel on erikseen sitten taas niin kun 
P2P-sovellusten, esim. torrenttien estoa. Tota, siit voi tulla hakutuloksia, jos koittaa hakee. 
Mut ”Cisco P2P Blocking”, ni sil pitäs löytyy. 
JF: Joo, joo. Onks se semmonen, minkä pystyy konffaamaan sit niinku yleensä tukiasemissa, 
vai millä laitteella se määritetään yleensä? 
TG: No se on sielt mist se WLANi on määrietty, et meillä ne tulee tuolt keskitetyst hallinnasta 
ja ne tukiasemat saa ne asetukset sit sille WLANille.  
JF: Musahotellillahan on varmasti vähän niinku riisutumpaa rautaa käytössä, et aika kuluttaja-
luokan tuotteita, mitä meil on siellä, ni  tota, pitää selvittää et miten se olis mahdollista 
niillä toteuttaa. 
TG: Joo, ja sit tosiaan, niin se voi rikkoo tiettyjä asioita, esim. Apple TV:t ja Chromecastit ja 
tällaset, ni ne saattaa olla et ne ei sit toimi. 
JF: Jep. Mut toi oli ehdottomasti hyvä vinkki, josta mä otan kyl lisätietoa. 
TG: Joo. Mä en tosiaan tiedä mitä laitteit tai mitä valmistajaa sul on käytös. 
JF: Meil on nyt A-Linkin hyvin halpoja tukiasemia ja sit tota HP:n 8-porttinen kytkin, jossa ei 
oo mitään PoE-valmiuksia. Aika perusrautaa. 
JF: Ja sit tota, silleen hankalasti tosiaan toteutettu, että ollaan tehty niinku PoE, mutta sil-
leen et siin on sekä injektorit että splitterit käytössä. Et koska ne tukiasemat ei tue PoE:ee, 
ni se pitää sitte viel jakaa siin tukiaseman kohal takas dataks ja virraks, pois siitä. 
TG: Kuulostaa kyllä hyvin monimutkaselta. 
JF: Siis joo. Ja siis, se on kyllä tuottanut paljon harmia. Mä oon nytten… Yks kehittämisidea 
on se, et päivittäisin sekä sen kytkimen että ne tukiasemat. Kaikki natiivi-PoE:ks, ettei tarttis 
ruveta noita lisälaitteita siihen kikkailemaan sitte. 
TG: Täält se tuliki joo. Nyt tää palas tähän vanhaan. Tääl oli muistaakseni, oisko se ollu tääl 
Advancedis. Joo, ”P2P Blocking Action”. Se on ”Drop”. 
JF: Onks siel mitä kaikkii valintoja ton Dropin lisäks? Vai onks siel vaan niinku… ”Disabled”, 
“Drop”, ”Forward-Upstream”. 
TG: Mä en oo ihan varma, mitä toi tekee. 
JF: Joo, Joo. Mut, niin, Droppi on se, et se on niinku käytössä? 
TG: Joo. Kyllähän sit jos joku yrittää viestii verkon sisällä, ni sit se pudotetaan hetkeks pois. 
JF: Ne osaa havaita sen? 
TG: Joo. 
JF: Ja tota, nyt ku tääl on tosiaan niin paljon käyttäjiä tälläkin kampuksella varmaan, ni tota, 
oottekste asettanu noihin tukiasemiin jonkunlaista Load Balancing -juttuu tai maksimi client-
määriä? 
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TG: Näis on, ei oo mitään maksimi clienttimääriä, mut näis on Quality of Service päällä. Ja ne 
tota tukarit osaa niin kun heittää tavallaan seuraavalle tukarille, tai että, jos on yks joka kuu-
luu vähän huonommin, mutta niinku toi keskitetty hallinta huomaa että se yks alkaa olee ääri-
rajoilla, ni se toinen, tota buustaa sitä signaalii. Et ne ottaa sit, naapuri kopit niistä, noista. 
JF: Joo, toi on just fiksuu. 
TG: Mut tosiaan tässä ”Visitor”-verkossa niin se tota, on aika sellanen toissijainen, mut meil 
on siis, varsinki tääl Tiksissä ni erittäin hyvä kaista, et sitä ei hirveesti tarvi miettii. 
JF: Niin, ja tääl on tietysti sit niinku samoille tukiasemille konffattu useita SSID:itä? 
TG: On joo. 
JF: Visitor on yks niistä? 
TG: Joo, kyllä. Ja suosittelen, että kannattaa olla eri verkot henkilökunnalle ja vierailijoille. 
JF: Toistaseks ei oo ollu tarvetta rakentaa henkilölunnalle niinku langatonta lähiverkkoo, et 
meil on ihan pari työasemaa, jotka on sit ihan kaapelilla kiinni. Ja ne on itse asias viel eri 
ISP:n kautta muutenki, et se on ihan selkeesti eri verkko. 
TG: Joo, täs näkyy näit eri verkkoja ja sit tota tosiaan niin ne tukarit ei tarvi ku laittaa oikee-
seen verkkoon, ja sitte tota täältä näkee… Access Points. Niin, täält voi sit vaan käydä vaan 
poimimassa sen, jossa näkyy pienin, tota, pienin uptime. Olisko se nyt vikalla sivulla? Jostain 
tänne saa sen uptimenki valittua. Mut sit niinku pystyy assosioimaan sen ja pudottamaan sinne 
niinku sen imagen. 
JF: Joo. Kätevä systeemi tolla tavalla. Niin tää on niinku Ciscon oma keskitetty? 
TG: Joo, tää on tää WLAN Controlleri. Ja sit meil on tää Prime viel lisäks. 
JF: Onks teil kaikki tukarit muuten jo kykenevii tohon 802.11ac:hen vai onks jotain 
802.11n:ää? 
TG: On, joo. Me ollaan vaihettu ne tässä viimesen parin vuoden aikana ne kaikki. 
JF: Joo. 
TG: Mä voin näyttää sulle täältä. Tos näkyyki noit mallei. 
JF: Joo. 
TG: Täs on toi AP model. Vähän on sekalaista sakkia, mutta ne on kaikki kohtalaisen uutta. 
JF: Kyllä, joo. Ja kun on samalta valmistajalta kuitenkin, niin ei pitäis tulla mitään yhteenso-
pivuusongelmia? 
TG: Kyllä. 
JF: Et, luuletko et, jos rupeis niinku eri valmistajien tukareita sotkemaan keskenään, ja koet-
taa niistä luoda saman verkon, ni tulis ongelmia mahdollisesti? 
TG: No riippuu, kuinka monimutkasta verkkoo. Et ethän sä mitään keskitettyy hallintaa aina-
kaan siin vaihees saa niihin. Mut se, että jos ne vaan niinku lähettää eteenpäin sitä kyseistä 
verkkoo, ni en mä usko et siin on mitään ongelmaa. 
JF: Mmm. Et kunhan niinku ne perusstandardit täsmää kuitenkin? 
TG: Niin. Et kyl mä uskon et niit pystyy sekottaa, mut yleensä se on parempi pysyy yhdessä 
valmistajassa. 
JF: Sit tosiaan toinen pullonkaula meiän Musahotellin verkossa on ollut ihan yleensä nopeu-
det. Se tota ISP, mikä tarjoaa sen Internet-yhteyden, ni se on ADSL2+:n kautta. Et siin on teo-
reettiset maksimit muistaakseni 24 megabittiä sisään ja vaan, oisko vaan yksi megabitti ulos 
et tota. 
TG: Ai, se on aika heikko. 
JF: Se on aika heikko. Varsinki, jos niinku yhtäaikasii käyttäjii sattuu olemaan se päälle kym-
menen, ni sit per käyttäjä siin ei oikeen enää riitä kaistaa. 
TG: Joo, mäki tota, ku mä tein opparii niin, pienyrityksen palvelimen vaihdosta, ni niil oli 
about samantasonen verkko. Mä meinasin laittaa VPN:n sinne, mut jos sul on yks megabitti 
ylös, ni se on tota aika heikko ottamaan mitään VPN-yhteyttäkään siihen verkkoon. 
JF: Joo, et se aiheuttaa sit jo ongelmia. Mä oon nyt miettiny… Meil tulee kuitu siihen taloon, 
et jos sen sais hyödynnettyy, niin sais aika moninkertaiset nopeudet sitä kautta. 
TG: Niin, jos se joka tapauksessa sinne tehään, ni tota, ilman muuta. 
JF: Se on jo vedetty sinne. Siin pitää vaan hankkii ne laitteet, jotka osaa purkaa sen Etherne-
tiksi sinne. Se voisi olla hyvä kehityskohde. 
TG: Tosiaan, jos siihen verkkoon niinku, jos siin on jotain niinku hallintaa, et ne ei oo vaan 
tyhmii lähettimii tai tyhmii switchei, ni sillonhan se on hyvä olla etäyhteys. Sun ei tarvi 
mennä paikan päälle, jos tulee joku ongelma. 
JF: Sepä se. 
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TG: Vaan se on helppo tehä VPN vaik jollain RaspberryPi:llä, ni siihen löytyy ihan sellasii. 
JF: Okei, toi on tosi hyvä vinkki. 
TG: Eli siis tota, mikäs se nyt oli. Oota, mä googlaan ”RaspberryPi VPN”, ni siin löytyy sella-
nen aivan niinku idiootinvarma, suomekski löytyy. Niin, ”PiVPN”. 
JF: PiVPN? Jep, ja sen saa Raspin päälle pyörimään sitte kivasti? 
TG: Joo, ni kato, sä vaan ajat ton yhen komennon, ni sit siin tulee semmonen installeri. 
JF: Joo, joo. Mä oon nyt itse asias päässy Linux-hommissa kans vähän tutummaks noidenki ko-
mentojen kanssa, ni ei pitäs olla mikään ongelma. 
TG: Joo, toi on superhelppo. 
JF: Joo. Et varmaan siin samalla ku lähtee päivittämään niit tukareita, ni vois ottaa selvää, et 
onks niissä joku etähallintamahollisuus. Se ois ihan hyvä ehto niiden hankkimiseen, et se tuki 
löytyy. 
TG: Joo, ja siis ei se maksa paljoo, et on sellanen malli siis. Mullaki on himassa, olikohan se 
TP-LINK AP200 ja siinäkin on etähallinta. 
JF: Ja tost näytti hintaseurannan kautta et joku kuudenkympin laite suunnilleen. 
TG: Täytyy sanoo, et tää ei mee kyllä betoniseinän läpi. Esimerkkinä, että noinki halvasta 
laitteesta löytyy etähallinta. 
JF: Joo, seuraavaksi mun pitikin kysyä niinku signaalin etenemisestä ja häiriöistä. Tiedätsä, 
oottekste täällä kartottanu niiden tällasten asioiden vaikutuksia kuinka selkeesti siinä kohtaa, 
kun on valittu sijoituspaikkoja noille tukareille? 
TG: Ollaan. No siis, nyt kun mä oon tullut tänne, ni se on ollu enimmäkseen sitä, et jos joku 
valittaa, niin sit laitetaan lisää. Mut varsinki noissa meidän tukiasemissa, niin ne olis tavallaan 
fiksuinta kiinnittää kattoon, koska ne niinku, se on vähän niinku antennimalli, et se on niinku 
pyöree. Ja sit jos sä kiinnität sen seinään, ni siit menee tavallaan puolet niinku hukkaan. Kun 
se osuu kattoon ja lattiaan. 
JF: Ni onks noi sellasii tukareita, mitkä teil tosiaan on käytössä, et ne antennit on piilossa 
siellä sisällä? 
TG: Joo. Et täs mitä mä näytin, ni täshän on ihan liikuteltavat. 
JF: Joo. Itse asias tää on hyvin samannäköinen tää TP-LINKin AP200, kuin ne tukarit mitä meil 
on tällä hetkellä käytössä. Näin niinku ulkosesti, et siin on kaks tollasta ulkosta antennii. 
TG: No tässä on esim. just Gigabit, Dual-band, eli 5 gigahertsii löytyy, ja PoE. 
JF: Joo, vaikuttaa aika hyviltä ominaisuuksilta tohon hintaan. 
TG: Joo, no mut toi ei tosiaan oo Enterprise sinänsä. Että mä ostin kotiin sen. 
JF: Mut siis just sitä mitä sä sanoit, ettei mee kunnolla betonin läpi, ni tota, se ei oo sinänsä 
iso ongelma meilläkään. Meil on betonii aika vähän. Et silleen, siel on lähinnä semmosii isoja 
betonipylväitä, jotka on tukirakenteita, mut niitä on aika harvassa. 
TG: Joo, ei siis, sehän se signaali kyl niinku heijastuu tollasten pienten obstaakkeleiden ohi. 
Et se vaan, et jos siin on paksu betoni, niinku jonku huoneen seinä, ni siitä se ei sit mee. 
JF: Mutku tosiaan meil on nää treenikämpät rakennettu tälleen vähän niinku ”huone huoneen 
sisällä”-tyylisesti, et niis ei oo sit niinku kantavia rakenteita sillä tavalla. Et se on ihan perus 
kipsilevyseinä, jossa on vähän eristemateriaalei sisällä. Ja sit aika paksut äänieristysovet. 
TG: Mut noit löytyy tosiaan noita heatmappereit. Me ollaan käytetty tällast ku Ekahau, mut 
tää on muistaakseni maksullinen. 
JF: Joo. No jos se kustannus ei oo mitenkään valtava, ni voi sitä silti harkita. 
TG: Joo. Täl saa ihan kauniita graafeja kyl aikaseksi. 
JF: Jonku tollasen heatmapperin vois kyllä valjastaa käyttöön. 
TG: Joo, ja siis noita voi saada ihan puhelimeenkin jotain tota. Täs on kiva, et toi piirtää tol-
lasii karttoi, mut jos on vaan hyvin pienet tilat, ni ei se välttämättä oo järkevä. Että kävelee 
vaan ympäriinsä ja kattoo mitä se mittari osoittaa. 
JF: Ja tää osaa sit suoraan luoda siitä? 
TG: Niin. Mut siis meinasin, et tätä ei välttämättä tarvi käyttää. Et joku sellanen perus sig-
naalimittari vaan, kävelee vaan ympäriinsä. 
JF: Joo, no itse asias mul on ollu tässä puhelimessa…Mä oon käyttäny. Ubiquitilla oli joku 
oma, WiFiman-niminen. Siin oli aika hyvät, niinku ilmaiseks softaks, hyvät ominaisuudet. Sitä 
mä oon käyttäny. 
TG: Joo, ja sit sulla oli niistä Mesh-tukiasemista puhuttu kans siinä sähköpostissa, niin Ubiqui-
tillahan on. 
JF: Niil on joo. Et ne tarjoo siihen tuotetta. 
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TG: Et se ei oo mulle tuttu, mut tiedän vaan et niillä on kyllä. 
JF: Joo, mä oon tehny niistä Mesh, niinku kuluttajaluokan Mesh-tuotteista vähän vertailua, et 
mitä niitä on saatavilla. Mutta ehkä sinänsä niinku Musahotellissa puoltaa edelleen niinku täl-
lasta ihan johdollista infrastruktuuria se, et ku sinne on vedetty nää, muistaakseni cat5:lla tai 
cat5e:llä, kuitenki niihin vanhoihin tukiasemiin, et niitä vois jatkossa hyödyntää edelleen. 
TG: Joo, kyllä. 
JF: Olikohan mulla… Ei mul sinänsä täs hirveesti oo enempää. Jos sult tulee viel jotain vink-
kejä yleisesti Wi-Fi-verkkojen rakentamiseen tai niiden tietoturvaan liittyen tässä, ni sano 
vielä. 
TG: No toki kannattaa tutkii se, et mitä asetuksii nyt silt tarjoojalt löytyy, että Ciscolla on 
niinku aika monipuoliset nää. Mä en oo itekään näihin niin tarkkaan perehtyny, ku mä en oo 
ite tätä rakentanu, mut esim voi autentikoida käyttäjii niinku AD:ta vastaan Radiuksella. Ja 
näin. Mut enimmäkseen just se, että kantsii miettii, et monta käyttäjää siel on samaan aikaan 
online ja, että onks ne samaa porukkaa, tarviiks niitten laitteiden pystyy viestii keskenään. Ja 
sit se, et se tukee noit uusimpii standardeja ja kohtuullisen vahva salasana siinä. 
JF: Ja salasanaa voi varmaan vaihtaa aika säännöllisin väliajoin sitte? 
TG: Niin. Sit ei tuu kukaan sinne talon ulkopuolelle. 
JF: Niin, jos se pääsee vuotamaan jossain kohtaa. 
TG: Mut ei meil esimerkiks vaihdeta sitä vierailijasalasanaa kovin usein, et se lukee tuol au-
lassa jossain ja luokissa. 
JF: Mutta tämmösiä. 
TG: Joo. Ei mul tuu nyt sen enempää mieleen, mut sä voit tietenki sähköpostil pistää, jos sul 
tulee enemmän kysyttävää. 
 
 
 
 
 

 


