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Pilvipalveluiden käyttö on jatkuvassa kasvussa, mutta tuo mukanaan omanlaisensa haas-
teet. Näihin haasteisiin on kehitetty infrastruktuuri koodina –menetelmät, joita tutkin tämän 
opinnäytetyön aikana. Tietopohjan alkuosa on rajattu käsittelemään infrastruktuuri koodina 
keskeisiä käsitteitä, jotka ovat oleellisia käyttöönoton kannalta. Loppuosa tietopohjasta on 
rajattu käsittelemään käyttämääni pilvipalvelualustaa Microsoft Azurea, sekä määritystyö-
kalua HashiCorpin Terraformia. Tavoitteena oli luoda konkreettinen Terraform moduuli pe-
rinteiseen Azure pilvipalveluhallintaan, jolla voin testata automatisointia. Kyseisellä moduu-
lilla on tarkoitus määrittää yksi tai useampi virtuaalitietokone, sekä niiden tarvitsemat re-
surssit. 
 
Toisessa luvussa käsittelen infrastruktuuria koodina, perinteisen IT-infrastruktuurin ylläpi-
don haasteita, sekä niiden ratkaisemiseksi kehitettyjä toimintaperiaatteita ja käytäntöjä.  
Näiden lisäksi käsittelen kappaleessa laajemmin erilaisia dynaamisia infrastruktuurialus-
toja, sekä määritystyökaluja. 
 
Kolmannessa luvussa keskityn Microsoft Azureen ja sen tarjoamiin pilvipalveluihin. Näihin 
palveluihin kuuluu esimerkiksi virtuaalikoneet, kontit, Azure App Service ja Serverless com-
puting. 
 
Neljännessä luvussa perehdyn tarkemmin Terraformiin, sen syntaksiin, sekä koodin orga-
nisointiin. Lisäksi käsittelen Terraformin tarjoamaa pilvipalvelua Terraform Cloudia, jota voi 
käyttää osana infrastruktuuri koodina työjärjestystä. 
 
Viidennessä luvussa kuvaan Terraformin käyttöönottoprosessin ja teen Terraform moduu-
leja Azuren hallintaan. Toteutuksessa kerrotaan työjärjestys tietoturvalliseen tunnistautumi-
seen Azureen käyttäen paikallista Terraformia. Luvun loppupuolella tein testimoduulit, joilla 
testasin resurssien määrittämistä, monistamista, sekä palauttamista. 
 
Opinnäytetyön tulokset olivat positiiviset. Sain tehtyä suunnittelemani moduulit ja koen 
että, ne tehostavat työskentelyä IT-infrastruktuurin ylläpidossa.  
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Termit 

 

AAD - Azure Active Directory  Pilvipohjainen pääsyn ja identiteetin hallintapalvelu 

Agentti     Esimerkiksi yksi tietty sovellus 

API - Application Programmin Interface Sovelluksen ohjelmointirajapinta 

AWS    Amazon Web Servises  

Azure Portal   Verkkopohjainen käyttöliittymä pilvialustalle 

Azure Subscription  Jäsenmaksu Azure resursseille  

Backend   Ohjelmiston osa, joka ei ole käyttäjien näkyvillä 

Bash   Komentokielen tulkki, joka suorittaa komentoja 

Client secret Avain, joka on tiedossa vain sovellukselle ja valtuutus-

palvelimelle   

GCP  Google Cloud Platform 

HCL    Hashi Corp koodikieli 

IaaS   Infrastruktuuri palveluna 

IT-infrastruktuuri  Tietojärjestelmän infrastruktuuri 

Least priviledge  Vähimpien oikeuksien periaate  

PaaS    Alusta palveluna 

PFX-tiedosto   Tiedosto johon säilötään sertifikaatti ja yksityinen avain 

Provisiointi   IT-resurssien automatisoitu käyttöönotto 

RDP – Remote Desktop Protocol Etäyhteyden luomiseen tarkoitettu protokolla 

Recovery   Prosessi, jolla palautetaan tietoja ja tiedostoja 

Resurssiryhmä  Ryhmä resurssien säilömiseen 

SaaS    Ohjelmisto palveluna 

Skripti   Lista komentoja 

Service principal  Azure identiteetti ohjelmille 

SSH – Secure Shell   Salattuun tietoliikenteeseen tarkoitettu protokolla 

Syntaksi   Tietokonekielen formaatti 

Todentaminen   Prosessi laitteen/henkilön identifioimiseksi  

Version Control Systems   Automaattinen versionhallintajärjestelmä 

Virtuaaliverkko  Verkko, joka on luotu virtuaalisesti 

Web-palvelin   Verkkopalvelin 
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1 Johdanto 

 
Pilvipalveluiden käyttö ja tarjonta on lisääntynyt jatkuvasti viimevuosina. (Statista 2020) 

Pilvipalvelut mahdollistavat uusien palveluiden nopean käyttöönoton, palveluiden jatkuvan 

kehityksen ja palveluiden helpon skaalautuvuuden. Organisaatiot voivat hyödyntää pilvi-

palvelujen tarjoamaa laskentatehoa, tiedon tallennuskapasiteettia sekä verkkoinfraa, eikä 

omat konesalit ole enää tarpeellisia. Tämän lisäksi käytön määrään perustuva laskutus –

palvelumalli tuo organisaatioille suuria säästöjä ja houkuttelee automatisoinnin maksi-

mointiin.  

 

Pilvipalveluiden perinteinen hallinta tuo mukanaan monia haasteita, jotka infrastruktuuri 

koodina pyrkii ratkaisemaan. Infrastruktuuri koodina on suhteellisen uusi käsite, joka tar-

joaa pilvipalveluiden infrastruktuurin hallitsemiseen uudet toimintaperiaatteet ja käytännöt. 

Näiden avulla voidaan rakentaa ympäristöjä nopeasti, skaalautuvasti ja vakaasti. Samalla 

infrastruktuuri koodina helpottaa dokumentoinnin ja versioinnin ylläpitoa tekemällä siitä 

erittäin yksinkertaistettua ja lähes kokonaan automatisoitua. 

 

Teorian alku on rajattu käsittelemään infrastruktuuri koodina keskeisiä käsitteitä, jotka 

ovat oleellisia käyttöönoton kannalta. Loppuosa teoriasta on rajattu käsittelemään käyttä-

määni pilvipalvelualustaa Microsoft Azurea, sekä määritystyökalua HashiCorpin Terra-

formia. 

 

Työn tarkoituksena on tutkia, soveltuuko Terraform Microsoft Azure –palvelinympäristön 

hallintaan ja vähentääkö Terraformilla automatisointi työmäärä esimerkiksi virtuaalikoneita 

luodessa. Tavoitteenani oli luoda konkreettinen Terraform moduuli perinteiseen Azure pil-

vipalveluhallintaan, jolla voin testata automatisointia. Kyseisellä moduulilla on tarkoitus 

määrittää yksi tai useampi virtuaalitietokone, sekä niiden tarvitsemat resurssit.  
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2 Infrastruktuuri koodina   

Infrastruktuuri koodina on lähestymistapa IT-infrastruktuurin automatisointiin, joka perus-

tuu ohjelmistokehityksen käytäntöihin. Infrastruktuuri koodina on prosessi, jossa infra-

struktuuria hallitaan tiedostolla tai tiedostoilla sen sijaan, että resursseja määritettäisiin 

käyttöliittymän takaa. Resurssi on tässä yhteydessä mikä tahansa infrastruktuurin osa tie-

tyssä ympäristössä, kuten virtuaalikone, suojausryhmä, verkko, kuormituksen tasapainotti-

met tai yhteystopologia.  

 

Infrastruktuuri koodina kehittyi ratkaisemaan ongelmaa, jossa tuotantoympäristössä olevat 

palvelinympäristöt ’ajelehtivat’ (enviroment drift) eli muuttuvat ajan myötä ja alkavat erota 

palautus- (recovery) tai toissijaisesta kokoonpanosta tai toisinpäin (Morris 2016, 1.1). 

Ilman infrastruktuuria koodina ylläpidettävien ympäristöjen asetuksia joudutaan hallinnoi-

maan erikseen jokaisessa eri ympäristössä. Koska ympäristöt ajelehtivat ajan kuluessa 

ylläpito ja infran hallinnointi tarvitsevat aina vain enemmissä määrin manuaalisia toimenpi-

teitä, joita on vaikea jäljittää ja jotka ovat alttiita virheille. 

 

2.1 Miksi infrastruktuuri koodina 

Automatisointi on jo itsessään vahvuus, sillä sana automaatio kuvaa itsetoimivaa järjestel-

mää. Infrastruktuuria koodina on helppo hallita, koska ympäristö on usein kuvattu vain yh-

teen ihmisluettavaan tiedostoon. Tämän lisäksi se on helposti hallittavissa dokumentoin-

nin ja versiointijärjestelmän (Version Control Systems) kannalta.  

 

Infrastruktuuri koodina –menetelmiä käytetään varsinkin ympäristöissä, missä ei ole aikaa 

ympäristön seisahduksiin (downtime). Ympäristöt voidaan palauttaa nopeasti sen sijaan, 

että pyrittäisiin virheiden täydelliseen välttämiseen, sillä ihminen on erehtyväinen. (Morris 

2016, 1.1) 

 

Infrastruktuuri koodina on myös erittäin luotettava tapa hallita IT-ympäristöjä rakenteensa 

ja skaalautuvuutensa ansiosta. Lisäksi se nostaa tuottavuutta, kun käyttäjät voivat itse 

määrittää ja hallita resurssejaan valmiiden moduulien avulla, joten IT-osaston ei tarvitse 

välttämättä tehdä sitä heidän puolestaan.  

 

Infrastruktuuri koodina tukee myös jatkuvaa kehitystä, eikä yksittäisiä projektiratkaisuja. 

Ratkaisuja voidaan testata ja mitata sen sijaan, että kulutettaisiin aikaa kokouksissa niitä 

pohtien. Näin ollen automaatio vapauttaa arvokasta aikaa muihin tehtäviin. 
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2.2 Perinteisen palvelinympäristön hallinnan haasteet 

Pilvipalveluiden perinteinen hallinta tuo mukanaan monia haasteita, jotka infrastruktuuri 

koodina pyrkii ratkaisemaan. Haasteiden takia on kehitetty laajat toimintaperiaatteet ja 

käytännöt, jotka käsittelen kappaleessa 2.3. Olen kääntänyt tämän luvun termit englan-

nista mahdollisimman helposti ymmärrettävään muotoon. 

 

2.2.1 Palvelinten rönsyily (Server Sprawl)  

Automatisoinnin ansiosta palvelinten perustamisesta on tullut jo hyvin arkipäiväistä. Tästä 

johtuen ympäristöt voivat paisua liian laajoiksi, jolloin niistä vastuussa olevat ihmiset eivät 

välttämättä enää kerkeä hallitsemaan niitä.  

 

Kun ympäristöt alkavat rönsyilemään tarkoittaa se sitä, että kaikki palvelimet eivät välttä-

mättä ole päivitettyjä ja ajan tasalla, jolloin tietoturvauhkat kasvavat. Tämän lisäksi palveli-

met alkavat pikkuhiljaa erota määritysten, versioinnin ja yleisen kehityksen suhteen, joka 

johtaa ongelmaan nimeltä ympäristön ajelehtiminen. (Morris 2016, 1.1; Kemp) 

 

2.2.2  Ympäristön ajelehtiminen (Configuration Drift) 

Mainitsin jo kohdassa 2 mitä ympäristön ajelehtiminen on, joten kuvaan tässä osiossa 

syitä siihen, mistä se voi johtua.  

 

 Kun yhdelle x-tyyppiselle palvelimelle tehdään muutos korjaamaan yksittäisen 

käyttäjän ongelmaa, niin kyseinen palvelin ei enää ole samanlainen kuin muut x-

tyyppiset palvelimet (Morris 2016, 1.1) 

 

 Uusi versio x-sovelluksesta tarvitsee uuden version y-sovelluksesta toimiakseen, 

mutta aika ei riitä testaamaan kaikkia muita y-ohjelmaa tarvitsevia sovelluksia 

(Morris 2016, 1.1) 

 

 Asiantuntijat tekevät erilaisia konfiguraatioita saman tyyppisiin palvelimiin tai ohjel-

miin (Morris 2016, 1.1) 

 

 Yksittäinen web-palvelin kuormittuu huomattavasti enemmän, kuin muut web-pal-

velimet samassa ympäristössä. Joten sen asetukset määritetään paremmin, jonka 

jälkeen palvelin erottuu muista saman tyylisistä palvelimista (Morris 2016, 1.1) 
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Luettelemaani viimeisintä muutosta ei voida jättää tekemättä, eikä olisi järkevää muuttaa 

muita web-palvelimia samanlaisiksi lisäämällä niihin turhia resursseja. Ratkaisuksi poik-

keavuudet tulisi dokumentoida ja pyrkiä tilanteeseen, missä tapahtuma voidaan mahdolli-

simman helposti toistaa esimerkiksi hyödyntäen rooleja. Dokumentoimattomat muutokset 

ympäristössä voi johtaa lumihiutale-palvelimiin ja automaation pelkoon. (Morris 2016, 1.1; 

Kemp) 

 

2.2.3 Lumihiutale-palvelimet (Snowflake servers) 

Lumihiutale-palvelin on erilainen kuin muut ympäristössä olevat palvelimet, mikä ei välttä-

mättä ole huono asia. Ongelmana on se, kun palvelimen ylläpitäjät eivät ymmärrä miten ja 

miksi kyseinen palvelin on erilainen ja miten sen voisi perustaa uudestaan. Ylläpitäjien pi-

täisi pystyä luotettavasti ja nopeasti perustamaan mikä tahansa palvelin uudestaan ylläpi-

dettävässä ympäristössä. Lääke tähän ongelmaan on rakentaa kaikki palvelimet toistetta-

vuuden periaatteen mukaan, hyödyntäen automaatiotyökaluja ja käyttäen versionhallinta-

järjestelmiä. (Morris 2016, 1.1; Kemp) 

 

2.2.4 Hauras infrastruktuuri 

Tämä kuvaa lumihiutale-palvelin ongelmaa, mutta laajennettuna koko ympäristöön. Hau-

ras IT-infrastruktuuri ympäristö hajoaa helposti ja on erittäin työläs korjata. Ratkaisu tähän 

ei ole helppo. Ainoa vaihtoehto on ympäristön migraatio yksi askel kerrallaan uuteen luo-

tettavaan, sekä helposti toistettavaan ympäristöön. (Morris 2016, 1.1; Kemp) Migraation 

vaiheet ja haasteet ovat niin laajat, etten niihin tässä tutkimuksessa syvenny tarkemmin.  

 

2.2.5 Automaation pelko (Automation fear) 

Monet käyttävät IT-infrastruktuurin hallinnassa automaatiotyökaluja, mutta pelkäävät ottaa 

siitä kaiken irti. Kun automaatiotyökalujen ulkopuolelle tehdään kyseisessä ympäristössä 

muutoksia, niin automaatio ei enää välttämättä toimi. Manuaalisesti tehdyt muutokset ei-

vät sisälly automaatioon. Tästä syntyy pelon kierre, tehdään automaation ulkopuolinen 

muutos, jonka jälkeen ympäristö ei ole enää toistettavissa. Tästä syystä automaation 

käyttö luo pelkoa, kun ei tiedetä rikkooko se jotain. Kattava, jatkuva ja perusteellinen ym-

päristön testaaminen sekä kriittisten osien monitorointi auttavat putoamasta tähän louk-

kuun. (Morris 2016, 1.1; Kemp) Käsittelen automaation pelkoa hillitseviä käytäntöjä ja toi-

mintaperiaatteita laajemmin kappaleessa 2.3. 
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2.2.6 Eroosio 

IT-infrastruktuurin eroosiolla tarkoitetaan sitä, että järjestelmään, kuin järjestelmään tulee 

ajan myötä ongelmia.  

 

Heroku (2019) listaa sivuillaan syitä, miksi järjestelmät eroosioituvat: 

 

 Käyttöjärjestelmäpäivitykset, käyttöjärjestelmäydinpäivitykset (kernel) ja infrastruk-

tuurisovelluspäivitykset (esim. Apache, MySQL, SSH, OpenSSL) tietoturva-aukko-

jen vuoksi 

 

 Lokitiedostot täyttävät levyn 

 

 Yksi tai useampi sovellusprosessi kaatuu tai jumiutuu ja tarvitsee manuaalisen uu-

delleenkäynnistämisen 

 

 Laiteviat 

 

 

2.3 Toimintaperiaatteet ja käytännöt  

Infrastruktuuri koodina toimintaperiaatteet ja käytännöt yhdessä luovat toimivan kokonai-

suuden, jolla ylitetään kohdassa 2.2 käsittelemäni haasteet. Vakiintuneet toimintaperiaat-

teet ja käytännöt edesauttavat ylläpitäjiä IT-ympäristön hallitsemisessa.  

 

Seuraavaksi kerron tarkemmin infrastruktuuri koodina -toimintaperiaatteista, sekä käytän-

nöistä, jokaisesta omassa kappaleessaan.  

 

2.3.1 Toimintaperiaatteet 

Mielestäni yksi tärkeimmistä toimintaperiaatteista on se, että järjestelmien tulee olla hel-

posti monistettavia. Tämä mahdollistaa IT-infrastruktuurin luomisen ja toistamisen vaivat-

tomasti, joka pienentää riskejä muutoksia ja päivityksiä tehdessä. (Morris 2016, 1.1) 

 

Kun järjestelmät suunnitellaan korvattaviksi, se mahdollistaa sen, että järjestelmässä 

oleva sovellus voidaan aina siirtää uuteen päivitettyyn ympäristöön tarpeen vaatiessa. 

Järjestelmien korvattavuus on erittäin tärkeää myös laitevikojen yllättäessä. Mitään tär-

keää ei häviä ja vikatilanteesta palautuminen on helppoa. (Morris 2016, 1.1) 
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Prosessien pitäisi olla automatisoitavissa, sen sijaan, että jokainen toiminto tehtäisiin aina 

manuaalisesti uudestaan. Jos emme huolehdi toistettavuudesta, automaatiota ei enää ta-

pahdu. (Morris 2016, 1.1) 

 

Kuten Morris (2016) kirjassaan mainitseekin, yksi tärkeimmistä toimintaperiaatteista on se, 

että infrastruktuurin suunnittelussa on huomioitu jatkuva muutos. On tärkeää suunnitella 

asiat mahdollisimman yksinkertaisesti, jotta muutosten tekeminen on mahdollisimman 

helppoa, nopeaa ja edullista. (Morris 2016, 1.1) 

 

Järjestelmien tulisi olla samankaltaisia, jotta eroavaisuudet eivät estä automaatiota. 

Mikäli eroavaisuuksia syntyy ympäristöön, ne täytyy luokitella uusiin ryhmiin ja luokkiin, 

jotta automaatiota voidaan yhä käyttää. (Morris 2016, 1.1) 

 

2.3.2 Käytännöt 

Ensimmäisenä käytäntönä mainittakoon määritelmätiedostot. Määritelmätiedostot ni-

mensä mukaisesti määrittelevät IT-infrastruktuurin resursseja ja niiden asetuksia. (Chan 

2018; Kemp; Morris 2016 1.1) 

 

Käyttäessä infrastruktuuri koodina –käytäntöjä ei tarvita kuin minimaalista ulkopuolista do-

kumentointia, koska skriptit ja määritelmätiedostot tekevät kyseiset prosessit itsenäisesti. 

(Chan 2018; Kemp; Morris 2016 1.1) 

 

Yksi tärkeä käytäntö on versioida kaikki, jotta tilanteita ja tekijöitä on helpompi jäljittää, 

sekä muutoksia palauttaa. Versioinnin avulla muutokset ovat näkyviä kaikille käyttäjille ja 

ongelmatilanteet on helppo ratkaista, ennen niiden paisumista. (Chan 2018; Kemp; Morris 

2016 1.1) 

 

Automatisoitu jatkuva prosessien ja järjestelmien testaus on erittäin tärkeä käytäntö intra-

struktuurin ylläpitämisessä. Jatkuva testaus antaa palautteen nopeasti ja kannustaa kehi-

tykseen, sekä se varmistaa, ettei tehdyt muutokset aiheuta epämieluisia seurauksia. 

(Chan 2018; Kemp; Morris 2016 1.1) 

 

Tekemällä vain pieniä muutoksia kerralla, suurten ongelmien syntyminen on vältettävissä. 

Nähdään heti, jos muutos aiheuttaa ongelman ja se on helppo ratkaista. (Chan 2018; 

Kemp; Morris 2016 1.1) 
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Viimeisenä tärkeänä käytäntönä on palveluiden pitäminen jatkuvasti käytettävissä. Tällä 

tavalla mahdollistetaan järjestelmien käyttö, sekä pääsy tiedostoihin milloin tahansa tilan-

teessa kuin tilanteessa. (Chan 2018; Kemp; Morris 2016 1.1) 

 

2.4 Dynaamiset infrastruktuurialustat 

Dynaamiset IT-infrastruktuurialustat eli pilvipalvelualustat tarjoavat laskentatehoa palveli-

mille, tiedon tallennuskapasiteettia sekä verkkoinfran. Yleisesti pilvipalveluiden käytöstä 

veloitetaan käytön mukaan, joko kuukausimaksuilla tai per sekunti käytön mukaan. Palve-

lin lisenssit kuuluvat hintaan, eikä niistä tarvitse maksaa erikseen. 

 

2.4.1 Palvelumallit 

 Pilvipalveluihin kuuluu SaaS (Software as a Servise), IaaS (Infrastructure as a Service), 

sekä PaaS (Platform as a Service) palvelut. (Intel) 

 

SaaS –palvelut ovat verkkoselaimen kautta käytettäviä sovelluksia, kuten esimerkiksi 

Dropbox, Salesforce ja Gmail. (Intel) 

 

IaaS –palvelut sisältävät nimensä mukaisesti infrastruktuurin, eli fyysisen raudan palve-

luna verkon yli. (Intel) 

 

PaaS –palvelut ovat yleisimmin ohjelmakehitysalustoja, jotka antavat laskentatehoa ja 

skaalautuvat käyttäjien tarpeiden mukaan. (Intel) 

 

2.4.2 Käyttöönottomallit 

Pilvipalvelualustoilla on erilaisia käyttöönottomalleja, riippuen siitä missä palvelinlaitteet 

sijaitsevat, sekä siitä kuka palvelimia ylläpitää. Käyttöönottomalleja on yleisesti neljä eri-

laista, ne ovat julkinen, yksityinen, hybridi ja yhteisöllinen.  

 

Julkinen –malli tarkoittaa, että palvelimet sijaitsevat palveluntarjoajan tiloissa, sekä hän 

huolehtii niiden ylläpitämisestä. Julkisen mallin palvelut ovat aina saavutettavissa julkisen 

internetyhteyden kautta. (Intel) 

 

Yksityisessä mallissa rauta, sekä muut resurssit ovat yksityisen käyttäjän tai organisaation 

tiloissa ja vastuussa. Pilveen saa yhteyden vain sisäverkosta, tai julkisen verkon kautta 

VPN-yhteyttä käyttäen. (Intel) 
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Yhteisöllinen –malli on nimensä mukaisesti yhteisöllisessä käytössä oleva pilvi, kuten esi-

merkiksi eri organisaatioiden välinen pilvi. (Intel) 

 

Hybridi –malli on yhdistelmä julkisesta, yhteisöllisestä, sekä yksityisestä pilvestä, eli tietyt 

osat pilvestä voivat olla julkisesti tavoitettavissa ja osa vain yksityisessä käytössä. (Intel) 

 

2.5 Määritystyökalut 

Pilvipalveluiden infrastruktuurin määritystyökaluja on muun muassa Terraform, Kuberne-

tes, AWS CloudFormation, sekä OpenStack Heat. Kyseisiä työkaluja käytetään IT-infra-

struktuurin rakentamiseen, muuttamiseen, versiointiin, sekä hallintaan. Määritystyökalut 

käyttävät konfigurointitiedostoa (configuration definition file) sovelluksen tai kokonaisen 

infrastruktuurin luomiseen. 

 

Määritystyökaluja on monia ja jokaisella niistä on heikkoutensa ja vahvuutensa. Ne eroa-

vat monissa eri kategorioissa, joista kerron seuraavaksi. 

 

Lähes kaikki suosituimmat määritystyökalut ovat avointa lähdekoodia, paitsi CloudForma-

tion. Niillä kaikilla on isot yhteisöt jotka osallistuvat niiden kehittämiseen, työkalut ovat hy-

vin dokumentoituja ja tarjoavat erikseen tukea yrityksille niiden käytössä. (Brikman 2019a; 

Terraform a) 

 

Osa määritystyökaluista (Terraform, CloudFormation) ovat provisionti –työkaluja, jotka 

ovat pääsääntöisesti suunniteltu huolehtimaan itse palvelimesta ja koko infrastruktuurista.  

Kun taas osa (esim. Kubernetes, Ansible) on konfiguraation hallintatyökaluja, jotka on 

luotu asentamaan ja hallitsemaan sovelluksia jo olemassa oleville palvelimille. (Brikman 

2019a; Kubernetes; Terraform a) 

 

Toisissa määritystyökaluissa (Chef, Ansible) koodi on suunniteltu määritettäväksi vaihe 

vaiheelta ja muutosten kohdalla täytyy huomioida edellinen tilanne. Kun taas muissa työ-

kaluissa (esim. Terraform) määritellään vain haluttu lopputilanne ja ohjelma huolehtii as-

keleista lopputilanteen saavuttamiseksi. (Brikman 2019a; Terraform a) 

 

Määritystyökalut voivat käyttää master-slave –arkkitehtuuria (esim. Chef, SaltStack), jossa 

ympäristöä hallitseva kone on Master ja jakaa käskyjä kaikille slave –koneille. Kun taas 

masterless –arkkitehtuurissa ajetaan agenttia kullakin palvelimella, joka vähentää huomat-

tavasti liikkuvien osien määrää. Jotkut määritystyökaluista (esim. Terraform) hyödyntävät 

pilvialustan omia agentteja, omien agenttien asentamisen sijaan. (Brikman 2019a) 
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Valitsin Terraformin näyttääkseni millaisia askeleita määritystyökalu voi käyttää esimer-

kiksi ympäristön luomiseen; 

1. Tehdään määritykset konfigurointitiedostoon halutusta IT-infrastruktuurista 

2. Määritystyökalu arvioi tarvittavat askeleet saavuttaakseen halutun päämäärän 

3. Määritystyökalu suorittaa halutut muutokset  

 

Määritystyökaluja on mahdollista käyttää myös yhdessä. Tutkimukseeni valitsin määritys-

työkaluista Terraformin, johon paneudun enemmän luvussa 4. 
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3 Microsoft Azure 

 
Microsoft Azure on yksi suurimmista pilvipalvelualustoista, joka tarjoaa laajan valikoiman 

palveluita. (Microsoft Azure; Statista 2020) Pilvipalvelut sallivat ratkaisujen nopean kehi-

tyksen ilman huolia laitteiston ylläpidosta. Laitevaatimukset ovat vain verkkoselain ja toi-

miva internetyhteys.  Azure on dynaaminen infrastruktuurialusta, joista kerroin tarkemmin 

jo kohdassa 2.4.  

 

Azurella on kertomansa mukaan yli 100+ fyysistä palvelinkeskusta ympäri maailman ja on 

käytettävissä yli 140 eri maassa (Microsoft Azure) (kuva 1.). Tämän ansiosta se on yksi 

’go to’ vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat tarjota palveluitaan kansainvälisesti.  

 

 

Kuva 1. Microsoftin palvelinkeskukset (Microsoft Azure) 
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3.1 Miksi Azure? 

Azure on maailman toiseksi suurin IT-infrastruktuuri markkinaosuudella mitattuna.  

Vaikka Amazon Web Servicellä on melkein puolet isompi markkinaosuus, on Azure erit-

täin kilpailukykyinen haastaja (kuva 2.). (Statista 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Pilvipalveluiden markkinaosuudet Q2 2020 (kuvan tiedot: Statista 2020) 

 

Azuren kilpailukykyä kuvaa hyvin se, että heidän sivuillaan sloganina komeilee lause;  

’95% Fortune 500 yrityksistä luottaa liiketoimintansa Azurelle’. (ExtremeTech 2020) 

 

Azuren yksi suurin kilpailuvaltti on Microsoftin aikaisemmat saavutukset IT-alalla. Suurim-

malla osalla yrityksistä on jo ennestään käytössä Microsoftin tuotteita, niin palvelimissa, 

kuin sovelluksissa. Näistä tunnetuimpina mainittakoon Windows käyttöjärjestelmä, sekä 

Office –tuoteperhe. Azure pilvipalvelu on rakennettu toimimaan natiivisti Microsoftin aikai-

sempien tuotteiden kanssa, joten pilveen siirtyminen on tehty mahdollisimman helpoksi. 

Näiden lisäksi Microsoft tarjoaa suuria alennuksia Microsoftia jo käyttäville yrityksille. (Ca-

rey 2020; Finlead Logiticks 2020; Saviant 2020) 

 

Microsoft on yksi johtavista pilvipalveluyrityksistä tietoturvan kannalta ja oli ensimmäinen 

saavuttamaan ISO/IEC 27018 –standardin, joka määrittää kansainväliset yksityisyyden-

suoja käytännöt pilvipalveluissa. Microsoft sanoo vuosittain sijoittavansa 1 miljardin suoje-

lemaan asiakkaitaan verkkouhilta ja tarjoaa laajasti Azuressa monia valmiita tietoturvapal-

veluita. (Carey 2020; Finlead Logiticks 2020; Saviant 2020) 
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3.2 Azure Compute 

Azure compute on ’on-demand’ tietojenkäsittelyn laskentapalvelu pilvipohjaisille sovelluk-

sille. Se tarjoaa laskentatehoresursseja samalla tapaa kuin moniydinprosessorit ja super-

tietokoneet, mutta hyödyntäen virtuaalikoneita ja kontteja. Se tarjoaa myös ’serverless 

computing’ eli palvelimettoman tietojenlaskennan sovellusten ajamiseksi ilman infrastruk-

tuurin määritystä. Nämä resurssit ovat saavutettavissa ’on-demand’ ja ne voidaan luoda 

minuuteissa tai jopa sekunneissa. (Microsoft Docs 2020a) 

 

Tietojenkäsittelylaskentaan on Azuressa 4 yleista tapaa: 

 Virtuaalikoneet 

 Kontit 

 Azure App Service 

 Serverless computing 
 

Edellä mainitut ovat jo itsessään palveluita ja voivat sisältää useita pienempiä palveluko-

konaisuuksia. 

 

3.2.1 Virtuaalikone (Virtual Machine) 

Virtuaalikone (VM) on tietokonetiedosto, joka on yleensä tallennettuna imageksi eli levyku-

vaksi (disk image). Se käyttäytyy aivan kuin normaali tietokone. Yhdellä fyysisellä tietoko-

neella voidaan käynnistää useita virtuaalikoneita, jotka käyttävät isäntäkoneen resursseja 

virtuaalikoneiden määritysten mukaan. (Microsoft Docs 2020b) 

 

Virtuaalikoneet ovat ikään kuin hiekkalaatikkoympäristössä (sandbox enviroment) eli eril-

lään muusta isäntäkoneen järjestelmästä. Tämän ansiosta ohjelmat joita virtuaalikoneella 

ajetaan eivät voi karata ja sekaantua itse isäntäkoneeseen. (Microsoft Docs 2020b) 

 

Microsoftin dokumentaatiossa mainitaan, että virtuaalikoneiden käyttö on ideaalia, kun tar-

vitaan: 

 Täysi hallinta käyttöjärjestelmään 

 Mahdollisuus ajaa ’custom’ sovelluksia, tai 

 Halutaan käyttää ’custom hosting’ konfiguraatioita 
(Microsoft Docs 2020b) 
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3.2.2 Kontit (Containers) 

Kontit ovat sovelluspaketteja. Aivan kuten rahtilaivan kontit sisältävät tavaroita tiettyihin 

tarkoituksiinsa, niin sovelluskontit sisältävät tietyn koodin tiettyyn tarpeeseen. Kontit sisäl-

tävät sovelluskoodin, sekä kaikki tarvittavat konfiguraatiot, kirjastot ja riippuvuudet sovel-

luksen ajamiseen. (Microsoft Docs 2020c) 

 

Kontit ovat käteviä, kun halutaan ajaa esimerkiksi yhtä ohjelmaa useassa eri istunnossa 

isäntäkoneella. Usein kontteja on enemmän kuin yksi tai muutama ja tällöin tarvitaan kont-

tien orkestrointi työkalua konttien hallitsemisen helpottamiseksi. Azure Kubernetes-palve-

lulla voidaan tehdä kyseinen orkestrointi. (Microsoft Docs 2020c)  

 

3.2.3 Azuren-sovelluspalvelu (Azure App Service) 

Sovelluspalvelulla voidaan isännöidä (hosting) verkkosovelluksia, ohjelmointirajapinta-

sovelluksia, webjobeja ja mobiilisovelluksia usealla eri ohjelmointikielellä välittämättä infra-

struktuurin hallinnasta. Palvelu on helposti skaalautuva ja sisään rakennettu kuormituksen 

tasaus ja liikenteenhallinta tekevät tästä oivallisen verkkosuuntautuneiden sovellusten 

isännöintiin. (Microsoft Docs 2020d) 

 

3.2.4 Palvelimeton käsittely (Serverless computing) 

Palvelimeton käsittely tarkoittaa palvelinten, käyttöjärjestelmien ja infrastruktuurin pelkistä-

mistä. Palvelimeton käsittely mahdollistaa resurssien ja infrastruktuurin käytön suunnitte-

lun kulutuksen mukaan. Azuren palvelimettomassa käsittelyssä skaalaus sekä suoritus-

kyky lasketaan automaatiolla, eikä se näin ollen ole käyttäjän harmina. (Microsoft Docs 

2020e) 
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4 Terraform 

Terraform on uusin laajalti käytetty IT-infrastruktuurin määritystyökalu, joista kerroin tar-

kemmin jo kohdassa 2.5. Terraform on mielestäni nykyaikainen, trendikäs ja nopeasti ke-

hittyvä vaihtoehto infrastruktuurin hallintaan. Terraform käyttää omaa määrityskieltään, 

joka on suunniteltu mahdollistamaan infrastruktuurin tiivistetty kuvaus. Terraform -kieli on 

julistava (declare) ja sillä kuvataan aiottu tavoite, eikä vaiheita sen tavoitteen saavutta-

miseksi. (Terraform b) 

 

Terraform käyttää masterless –arkkitehtuuria, mutta agenttien käytön sijaan Terraform 

hyödyntää alustan omia agentteja keskustelemalla alustan API:n kanssa ja pilvipalvelu 

suorittaa antamasi komennot puolestasi. (Brikman 2019a) 

 

Terraform -kielen tarkoitus on määrittää resursseja. Ryhmä resursseja voidaan koota mo-

duuliin tai useaksi eri moduuliksi. Resurssi on tässä yhteydessä yksi infrastruktuurin ob-

jekti. Yksi moduuli voi sisältää useita eri objekteja, sekä niiden tarvitsemat riippuvuussuh-

teet korkeamman tason järjestelmän (higher-level system) luomiseksi. (Terraform b) 

 

4.1 Miksi Terraform? 

Terraform on vahva työkalu, jolla voi hallita resursseja monissa eri pilvipalveluissa, kuten 

esim. Azure, GCP, AWS. Yksi Terraformin vahvuuksista on se, että se on kokonaan avoi-

men lähdekoodin (open source) –sovellus, mutta tarjoaa myös maksullisia yrityspalveluita. 

Terraform tukee modulaarisuutta ja avoimen lähdekoodinsa ansiosta sen rekistesteristä 

(Terraform Registry) löytyy valmiita moduuleja moniin eri tarkoituksiin.  

 

Mielestäni Terraformilla on erittäin selkeä ja johdonmukainen dokumentaatio, jonka avulla 

työkalun voi helposti ottaa käyttöön. Terraformin kieli (HCL) on suunniteltu helposti ym-

märrettäväksi ja seurattavaksi, niin ihmisten kuin koneidenkin näkökulmasta. Terraform on 

kielenä julistava, eli muutoksen kohdalla, sinun tarvitsee huomioida vain lopputila. Tämä 

helpottaa koodin uudelleenkäyttämistä ja konfiguraatiotiedostot pysyvät pieninä ja helposti 

luettavina. (Brikman 2019a; Ethridge 2020) 

 

 

 

4.2 Syntax ja koodin organisointi 

Terraform konfiguraatio sisältää juurimoduulin (root-module) yhdessä alamoduulipuun 

kanssa, joka luodaan, kun yksi moduuleista kutsuu toista. (Terraform c) 
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resource "aws_vpc" "main" { 
  cidr_block = var.base_cidr_block 
} 
 
<BLOCK TYPE> "<BLOCK LABEL>" "<BLOCK LABEL>" { 
  # Block body 
  <IDENTIFIER> = <EXPRESSION> # Argument 
} 
 

Kuva 3. Terraform Syntax (Terraform c) 

 

Kuten kuvassa 3. näkyy, Blocks eli lohkot ovat säiliöitä muulle sisällölle ja ne usein sisältävät jonkin 

objektin konfiguraatiot, kuten resurssin. Lohkoilla on omat lohkotyyppinsä (block type) ja niissä voi 

olla nolla, yksi tai useampia leimoja (block label). Lisäksi lohkotyypeillä on runko (block body), joka 

voi sisältää rajattoman määrän argumentteja ja sisäkkäisiä lohkoja. Useimmat Terraformin toimin-

noista määritetään ylimmän tason lohkossa. (Terraform c) 

 

Argumentit antavat arvon (value) nimelle. Argumentit ovat lohkojen sisällä. (Terraform c) 

 

Expressions edustaa arvoa, joko kirjaimellisesti tai referoimalla ja yhdistämällä muita arvoja. Ne nä-

kyvät arvoina muille argumenteille tai muiden ilmaisujen (expressons) sisällä. (Terraform c) 

 

Terraform –kieli käyttää määritystiedostoja jotka on nimetty ’.tf’ –päättellä tai ’.tf.json’ –

päätteellä ja ne käyttävät aina UTF-8 merkistöä. Terraform moduuli sisältää kokoelman .tf 

tai tf.json –tiedostoja hakemistossaan. Juurimoduuli rakennetaan määritystiedostoista ny-

kyhakemistossa, kun Terraform käynnistetään ja juurimoduuli voi referoida alamoduuleja 

muista hakemistoista, jotka vuorostaan voivat referoida muita alamoduuleja. (Terraform c) 

 

Yksinkertaisin Terraform konfiguraatio sisältää yksittäisen juurimoduulin, joka sisältää yh-

den .tf –tiedoston. Konfiguraatiota voi kasvattaa lisäämällä siihen resursseja, joko teke-

mällä uusia määritystiedostoja juurimoduulin sisään, tai järjestämällä useita resursseja 

alamoduuleiksi. (Terraform c) 

 

4.3 Terraform Cloud 

Terraform Cloud on SaaS eli ohjelmisto palveluna, jonka päätarkoituksena on mahdollis-

taa ja edistää yhteistyötä käyttäjien välillä. Kun Terraform konfiguraatio ajetaan .tf –tiedos-

tosta, pitää Terraformin tallentaa kyseisen konfiguraation luoma tilanne johonkin ja tähän 

se käyttää tiedostoa nimeltä ’state file’ (.tfstate). Tämän tiedoston avulla Terraform tietää, 

kun sen pitää luoda jotain uutta, tai päivittää vanhaa. Tfstate -tiedosto järjestää ja tekee 

sisällön helposti luettavaan muotoon, josta ihmisen on helppo ymmärtää ympäristön ti-

lanne ja määritykset. (Terraform d) 
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Sen sijaan, että näitä kyseisiä .tfstate –tiedostoja pidettäisiin paikallisesti tallessa, niin Ter-

raform Cloud tekee kyseisten tiedostojen hallitsemisesta mahdollisimman helppoa ja tur-

vallista. Terraformia voidaan edelleen käyttää paikallisesti, mutta hakemalla ja tallenta-

malla tiedostot pilveen. (Terraform d) 

 

Isot hyödyt tämä tuo esimerkiksi pääsynhallintaan ja versionhallintaan. Voidaan määrittää 

ketkä pääsevät käsiksi kyseisiin tiedostoihin ja nähdään ketkä niitä ovat milloinkin käyttä-

neet. Lisäksi versionhallinta on täysin automatisoitu. Terraform cloudin käyttö mahdollis-

taa myös muutosten hallinnan helposti. Lisäksi Terraform varmistaa ettei päällekkäisiä 

konfiguraatioita ajeta. (Terraform d) 
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5 Testit 

5.1 Tausta ja tavoite 

Työn tarkoituksena on tutkia kuinka hyvin infrastruktuuri koodina -menetelmät soveltuvat 

Microsoft Azure –palvelinympäristön hallintaan ja ratkaisevatko kyseiset menetelmät pe-

rinteisen ylläpidon haasteita. Yksi tärkeimmistä tavoitteistani oli selvittää nopeuttaako au-

tomatisointi Azure –palvelinympäristön erinäisiä hallintaprosesseja. Tavoitteenani on 

tehdä konkreettisia Terraform –moduuleita, muun muassa verkkojen ja virtuaalikoneiden 

luomisen automatisoinniksi. Näiden lisäksi tavoitteenani oli opetella Terraformin käyttöä ja 

oppia hyödyntämään sitä työkaluna Azuren hallinnassa. 

 

Aloitin tekemällä oman Azure ’Subscriptionin’ käyttäen Microsoftin sponsoroimaa ’Azure 

for Sudents’ koulutusohjelmaa ja ensimmäisenä loin sinne ’tenantin’, jotta saan tehtyä 

’Azure Active Directoryn’ (AAD). AAD on ikään kuin perinteinen ’Active Directory’, mutta 

se pyörii pilvialustalla ja lisäksi se tarjoaa lukuisia palveluintegraatio mahdollisuuksia tur-

vallisuuden, pääsynhallinnan, skaalautuvuuden, sekä luotettavuuden suhteen. (Azure Por-

tal) 

 

Tässä vaiheessa dynaaminen infrastruktuurialusta on valmis käytettäväksi. Seuraavaksi 

etenin Terraformin käytön opetteluun. Aloitin lukemalla Terraformin dokumentaatiota ja lu-

ettuani hetken mm. syntaksista ja Terraform Cloudista etenin tekemään ’AWS Get Star-

ted’ ja ’Azure Get Started’ tutoriaalit. AWS-tutoriaalia tehdessäni piti tietenkin lataa ensiksi 

kaikki tarvittavat työkalut Terraformin käyttöön.  

 

Työskentely ympäristönäni minulla on oma tietokoneeni, johon on asennettu Windows 10 

käyttöjärjestelmä. Käytin Terraform.exe lataamiseen itselleni entuudestaan tuttua paketin-

hallinta ohjelmaa nimeltä ’Chocolatey’. Tämän jälkeen testasin cmd.exe ohjelmalla anta-

malla komennon ’terraform –version’ ja sain vastauksen versiosta, joka varmisti asennuk-

sen onnistuneen.  

 

Seuraavaksi olin valmis aloittamaan Terraform tutoriaalit, mutta cmd.exe ja notepad.exe 

vaikutti erittäin epäkäytännöllisiltä ohjelmilta Terraformin kanssa. Onnekseni olin juuri 

kuullut maininnan ohjelmasta ’Visual Studio Code’ ja nähnyt sitä käytettävän. Latasinkin 

sen ja muutamissa minuuteissa olin valmis käyttämään sitä. Piti vain ladata muutama lisä-

osa edistämään tehokkuutta. Tärkeimpinä lisäosina Visual Studio Code:n HashiCorp Ter-

raform, Azure Terraform ja Azure CLI Tools. 
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5.2 Toteutus 

Terraform oli minulle täysin uusi työkalu ja tästä syystä työmäärän arviointi oli haastavaa, 

jotta saisin johdannossa kuvaamani moduulit ja testit tehtyä. Olin kuitenkin luottavainen 

siitä, että Terraform –moduulin tekeminen olisi mahdollista opinnäytetyön teoriaosion ai-

kana lukemieni kirjojen, blogien ja teknisten dokumentaatioiden perusteella. 

 

5.2.1 Terraform AWS Get Started –tutoriaali 

Tein Terraform AWS Get Started -tutoriaalin (Terraform e) ja sain hyvän käsityksen Terra-

formista kokonaisuutena. Tutoriaalissa pääsee rakentamaan IT-infrastruktuuria käyttäen 

Terraformia, saa hyvän ymmärryksen työjärjestyksestä, sekä yleisimmistä komennoista.  

 

Tutoriaali koostuu kahdeksasta osiosta (kuva 4.), jotka vaihtelevat pituudeltaan ja laajuu-

deltaan. Huomattavin näistä minulle oli viimeinen osio, jossa kerrotaan miten Terraform 

state –tiedostoa voidaan käyttää hyödyntäen etätallentamista. Tämä oli minulle tärkeä 

osio, sillä halusin oppia miten Terraformia voi parhaiten hyödyntää yritysmaailmassa. 

Tästä lisää tarkemmin seuraavissa osioissa. 

 

5.2.2 Terraform Azure Get Started –tutoriaali 

Azuren tutoriaali (Terraform f) oli hyvin pitkälti samanlainen kuin edellisen kappaleen tuto-

riaali, mutta oli mielenkiintoista huomata eroavaisuuksia Terraformin käyttössä Azuren ja 

AWS:n välillä. Azuren tutorialista löytyi myös osio, joka opettaa resurssiriippuvuuksista 

(kuva 4). 

 

Kuva 4. AWS ja Azure tutoriaalien sisällysluettelo (Terraform e; Terraform f) 
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Resurssiriippuvuus –osiossa tehdään virtuaalikone Azureen käyttäen Terraformia. Tehtä-

essä virtuaalikonetta Azureen, tarvitsee se tiettyjä pakollisia verkkoresursseja toimiak-

seen, näitä ovat: resurssiryhmä, virtuaaliverkko, aliverkko, verkon suojausryhmä (network 

security group) ja verkkoliitäntä (network interface). (Terraform f) 

 

Suoritin tutoriaalin ja sain luotua yhden johdannossa kuvaamani moduulin, joka määrittää 

virtuaalikoneen ja sen tarvitsemat resurssit (kuva 5). 

 

Kuva 5. Azuressa olevat resurssit  

 

Azure tutoriaalissa käyttämäni Terraform tiedostot ovat yhdistetty liitteessä (Liite 1.) ja 

tässä (kuva 6.) käyttämistäni tiedostoista. 

 

Kuva 6. Azure tutoriaalissa käyttämäni Terraform moduulin tiedostot  

 

Tutoriaaleja tehdessäni en kuitenkaan vielä täysin ymmärtänyt parasta tapaa käyttää 

main.tf, variables.tf ja terraform.tfvars –tiedostoja. Lisäksi halusin oppia käyttämään Terra-

form Cloudia säilytyspaikkana arkaluontoisille tiedoille ja todentamaan (authenticate) pai-

kallisen Terraformin AAD:lle Terraform dokumentaation suositusten mukaisesti. (Terra-

form g) 

 

5.2.3 Todentaminen AAD:lle (Creating Service Principal with a Client Secret) 

Halusin varmistaa tietoturvalliset työtavat ja lähdin etsimään tähän ratkaisua Terraformin 

dokumentaatiosta. Terraformin AzureAD provider –osiossa (Terraform g) on Terraformin 
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suositukset ja ohjeet todentamiseen AAD:lle. Terraform tukee useampaa tapaa todentami-

seen, mutta valitsin niistä mielestäni turvallisimman, jossa todennetaan AAD:lle käyttäen 

Service principal –objektia ja Client secret –avainta. Service principal –objektilla voidaan 

määrittää sovelluksen käyttöoikeuksia, sekä se mitä resursseja sovellus voi käyttää. (Mic-

rosoft Docs 2020f) 

 

1. Ensiksi loin sertifikaatin käyttäen Azuren sisäistä Bash –terminaalia. 

2. Seuraavaksi allekirjoitin sertifikaatin  

3. Lopuksi generoin PFX-tiedoston, jota käytetään Azureen todentamiseen (kuva 7.): 

 

Kuva 7. Sertifikaatin luonti, allekirjoitus sekä PFX-tiedoston generointi  

 

Seuraavaksi luodaan Azure Active Directory Application, jotta voidaan rekisteröidä oh-

jelma AAD:lle (kuva 8.): 

 

Kuva 8. Ohjelman rekisteröinti AAD:lle 
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Lopuksi liitin sertifikaatin rekisteröityyn ohjelmaan ja tein Client sercret –avaimen, jonka 

arvon otin talteen myöhemmin käytettäväksi. Kun sertifikaatti ja client sercet –avain oli 

luotuna, pystyin tallentamaan ne Terraform Cloudiin. Palaan tähän myöhemmissä osi-

ossa. 

 

Jotta Terraform voi tehdä resursseja käyttäen Service Principal –objektia, tarvitsee se 

vielä luku- ja kirjoitusoikeudet käytössä olevaan Azure Subscriptioniin, sekä oikeudet 

AAD:lle. ADD:n oikeudet voi myöntää AAD:n ’Roles and administrators’ kohdasta. Annoin 

itse Global Administrator –oikeudet tekemälleni Service Principlelle, koska kyseessä on 

oma ympäristöni ja näin ollen ei ollut tarpeellista noudattaa least priviledge –menettelyä.  

Least priviledge –menettely tarkoittaa sitä, että käyttäjälle annetaan vain pienimmät tarvit-

tavat oikeudet tehtävän suorittamiseksi ja turvallisuutensa ansiosta se on erittäin käytetty 

toimintaperiaate. (Barnum & Gegick 2013) 

 

Ohjeita seuratessani ei ollut mainintaa siitä, että Azure Subscriptioniin täytyy myöntää lu-

vat erikseen Service Principal –objektille ja tämän keksiminen, sekä ongelmanselvitys vei-

vät aikansa. 

 

5.2.4 Todentaminen AAD:lle (Terraform cloud + variables) 

Ensin minun täytyi luoda terraform.io tunnus, jonka jälkeen pystyin luomaan Terraform 

Cloudiin organisaatioita ja niihin työtiloja.  

 

1. Tein organisaation nimeltä ”aad-todentaminen-esimerkki” 

2. Jonka jälkeen valitsin ’workflow’ vaihtoehdoista ’cli-driven’ 

3. Nimesin työtilan ”aad-todentaminen-testi” 

4. Terraform generoi valmiin koodin, jonka voi syöttää Terraform konfiguraatioon yhteyden 

luomiseksi backendin avulla (kuva 10.) 
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Kuva 10. Remote backend konfiguraatio (Terraform j) 

 

Tässä vaiheessa kopioin kyseisen koodin talteen myöhemmin käytettäväksi. 

Seuraavaksi syötin Terraform Cloudiin muuttujiksi kaikki mitä Azureen tunnistautumiseen 

tarvitaan, eli kohdassa 5.2.3 luomani client secret –avaimen, tenant ID:n, client ID:n ja 

subscription ID:n (kuva 9.). 

 

Kuva 9. Terraform Cloud muuttujat AAD:lle tunnistautumista varten 
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Seuraavaksi testasin Azure Getting Started tutoriaalissa tekemääni moduulia käyttäen 

Terraform Cloudia hyödyksi tunnistautumisessa. Lisäsin seuraavat muutokset Terraform 

konfiguraatiooni (kuva 11.). 

 

 

Kuva 11. Maalattuna näkyvät lisätty konfiguraatioon 

 

Kuvasta näkee lisäämäni backend konfiguraation, jonka avulla Terrafom hakee Terraform-

Cloudista muuttujat. Loput muutoksista koskevat provider –lohkoa, jossa viitataan ensin 

main.tf –tiedostosta variables.tf –tiedostoon, joka vuorostaan hakee kyseiset muuttujat 

backendiä hyödyntäen Terraform Cloudista. Käytin seuraavia komentoja testatakseni toi-

mivuutta (kuva 12.). 

 

terraform init  # Päivitetään backend käyttöön 

terraform plan  # Terraforn käy läpi konfiguraation 

terraform apply # Terraform toteuttaa konfiguraation 

 Kuva 12. Terraform init, -plan ja apply 

 

Sain testattua tunnistatumista Terraformin dokumentaation mukaisesti AAD:lle hyödyn-

täen Terraform Cloudia backendinä.   

 

5.2.5 Testimoduuli 1 

Päätin kirjoittaa oman moduulin aluksi yhdellä resurssilla testatakseni sen monistamista, 

tuhoamista ja palauttamista. Aloitin tekemällä moduulin, jolla luodaan yksittäinen resurssi-

ryhmä Azureen. Sitä tehdessäni ymmärsin miten main.tf, variables.tf ja terraform.tfvars –

tiedostoja kannattaa käyttää. (Howarth 2020) 
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Main.tf –tiedoston sisään tehdään konfiguraatio halutusta ympäristöstä ja resurssien ni-

met, sekä niiden määritykset voidaan hakea muuttujista, eli variables.tf –tiedostosta. (kuva 

13.) 

 

Kuva 13. Main.tf –tiedosto 

 

Variables.tf –tiedostoon kootaan kaikki muuttujat ja annetaan niille oletusarvo, jota käyte-

tään mikäli terraform.tfvars tiedostossa ei ole määritetty samoille muuttujille jotain muuta 

arvoa. (kuva 14.) 

 

Kuva 14. Variables.tf -tiedosto 
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Noudattaen tätä työtapaa, valmiin Terraform moduulin käytössä ei tarvitse kuin muokata 

terraform.tfvars –tiedostoa, mikäli haluaa moduulin oletus asetuksista poikkeavan ympä-

ristön. (kuva 15.) 

 

 

Kuva 15. Rivillä kolme, muuttujan määritys 

 

Antamalla ’Terraform plan’ –komennon voidaan varmistaa edellä mainitun työjärjestyksen 

toimivuus, mikäli konfiguraatio on jo luotu kertaalleen. (kuva 16.) 

 

 

Kuva 16. Resurssiryhmän nimen muutos käyttäen terraform.tfvars -muuttujamääritystä 

 

Edellä olevien kuvien konfiguraation perusteella sain yksittäisen resurssiryhmän luotua 

Azureen, varmistin sen katsomalla Azure Portaalista. Seuraavaksi lähdin tutkimaan miten 

kyseisen resurssiryhmän saisi monistettua. Löysin Terraform dokumentaatiosta ’count’ –

parametrin, jota voidaan käyttää, kun halutaan monistaa resursseja. (Terraform h) 

 

Kommentoin resurssiryhmän name –parametrin pois käyttäen ’//’ ja tein tilalle toisen name 

–parametrin, joka lisää ja laskee jokaiseen resurssiryhmän nimeen numerot yhdestä al-

kaen. Count.index aloittaa laskemisen 0+1+2 jne., joten lisäämällä +1 ensimmäisen re-

surssiryhmän nimeksi tulee nimi-1 eikä nimi-0. (kuva 17.) Lisäsin myös count –parametrin 

riville 13, sekä variables.tf –tiedostoon määrityksen kyseiselle muuttujalle. (Terraform h) 
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Kuva 17. Count + count.index 

 

Onnistuin tekemään resurssiryhmämoduulista monistuvan. Ajamalla moduulin Terraform 

tekee Azureen resurssiryhmiä esimerkiksi 1-50 nimeten ryhmät ”TFResourceGroup-1, -2 

ja jne. (kuva 18.) 

 

 

Kuva 18. 50 resurssiryhmää yhdellä komennolla 
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5.2.6 Testimoduuli 2 

Halusin vielä testata virtuaalikoneen monistamista. En ollut varma, miten konfiguraatio 

kannattaa tehdä, koska resurssi vaatii muita resursseja toimiakseen, kuten aiemminkin 

mainitsin. 

 

Seuraavaksi lähdin lisäämään moduuliin virtuaaliverkkoa ja aliverkkoa (kuva 19. & kuva 

20.). Niiden lisääminen onnistui helposti. Jokaisen osan lisättyäni testasin moduulin toimi-

vuuden Terraform Plan- ja Terraform Apply –komennoilla, sekä tarkistamalla Azure Porta-

lista kyseiset resurssit. 

 

 

Kuva 19. Virtuaaliverkko ja aliverkko 

 

             Kuva 20. Virtuaaliverkon ja aliverkon muuttujat 

 

Tämän jälkeen lisäsin moduuliin verkonsuojausryhmän ja säännöt (kuva 21.).  

Kuva 21. Verkonsuojausryhmä, sekä säännöt 
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Tämän jälkeen jäljellä oli virtuaalikoneen määritysten lisääminen ja sen tarvitsema virtuaa-

liverkkoadapteri. Tutkittuani Terraform dokumentaatiota päädyinkin ratkaisuun käyttää Vir-

tual Machine Scale Set –moduulia count –parametrin sijaan. (Terraform i) Sain moduulin 

lopulta toimimaan skaalautuvasti (kuva 22. & kuva 23.). Sillä voi nyt luoda 1-1000 virtuaa-

likoneetta, sekä niiden tarvitsemat resurssit. Moduulin koodi on koottu yhteen tiedostoon 

liitteessä (Liite 2). 

 

Kuva 23. VM scale set määritykset 

 

 

Kuva 22. VM scale set 

 

Kun virtuaalikone on perustettu Azureen, on se käyttövalmis. Yhteyden virtuaalikonee-

seen saa RDP:llä tai SSH:lla käyttäen haluaamaansa ohjelmaa (esim. PuTTY.). 

 

5.3 Tulokset 

Testit olivat onnistuneita ja halutut moduulit saatiin tehtyä. Terraformilla saatiin perustettua 

ja määritettyä Azureen erilaisia resursseja, kuten resurssiryhmä, virtuaaliverkko, aliverkko, 

verkon suojausryhmä (network security group), verkkoliitäntä (network interface) ja virtu-

aalikoneet yhdellä moduulilla. Todisteena tästä toimivat Liite1. ja Liite2., jotka sisältävät 

tekemäni Terraform konfiguraatiot.  

 

Yksi työn keskeisimmistä tavoitteista, oli testata, soveltuuko Terraform Microsoft Azure –

palvelinympäristön hallintaan ja vähentääkö Terraformilla automatisointi työmäärä esimer-

kiksi virtuaalikoneita luodessa. Luomani Terraform –moduulin käyttö automatisoi paljon eri 
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vaiheita, joten koen sen nopeuttavan ja helpottavan palvelinympäristön hallintaa huomat-

tavasti. 

 

Tietoturvallisen todentamisen tein hyödyntäen Terraform Cloudia, enkä välittänyt siitä, että 

Terraform Cloud saa luku- ja kirjoitusoikeudet siinä samalla. Vaikkakin tämä oli tarkoituk-

sellista testaamassani työjärjestyksessä, niin erityisesti yritysmaailmassa tulisi pohtia onko 

kannattavaa antaa Terraform Cloudille kyseiset oikeudet yrityksen IT-infrastruktuuriin.  

 

Tietoperustassa käsittelin Azure Compute –palveluita aikeissa testata, voiko Terraformia 

käyttää hyödyksi näiden palveluiden luomisessa. Aihe osoittautui kuitenkin niin laajaksi, 

että päätin keskittyä vain yhteen palveluista, virtuaalikoneisiin. 

 

Yksi infrastruktuuri koodina –menetelmien oleellinen käytäntö on dokumentoida ja versi-

oida kaikki. Puhuinkin tästä jo luvussa 2.3.2., mutta harmikseni en tähän kokonaisuuteen 

ehtinyt paneutua käytännössä. Terraform Cloud sisältää versiointihallintajärjestelmän, 

joka olisi ollut oiva lisä testeissä käymääni työjärjestykseen. 
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6  Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä toimiva Terraform moduuli Azure palvelinympäris-

tön resurssien hallintaan. Halusin selventää infrastruktuuri koodina menetelmät ja mahdol-

lisuudet perinteisen Azuren palvelinympäristön hallinnassa.  

 

Näin pilvipalvelujen aikakautena automatisoinnin tärkeys kasvaa päivä päivältä. Resurs-

sien käyttöä pystytään optimoimaan ja yrityskuluja saadaan laskettua tämän ansiosta. Li-

sääntyvän automatisoinnin seurauksesta myös työtehokkuus kasvaa jatkuvasti, kun aikaa 

jää luovempiin tehtäviin. Terraform on mielestäni yksi trendikäs ja kyvykäs vaihtoehto näi-

hin automaatiotarpeisiin.  

 

Onnistuin rakentamaan toimivia moduuleja Terraformilla Azuren palvelinympäristön hallin-

nan automatisoimiseksi. Tekemälläni Terraform moduulilla pystyy kuka tahansa perusta-

maan monia eri resursseja vaivattomasti Azuren palvelinympäristöön. Tulokset osoittavat 

sen, että Terraform soveltuu Azuren palvelinympäristön hallintaan hyvin. Oman kokemuk-

seni mukaan Terraformin käyttöönotto, opettelu ja moduulien rakentaminen vaativat ai-

kansa, mutta automatisoinnin tuomat edut korvaavat sen käyttöönottoon sijoitetun ajan.  

  

Opinnäytetyön tietoperustan selvittäminen oli mielestäni erittäin mielenkiintoista. Pääsin 

perehtymään mielestäni tulevaisuuden työkaluihin ja työtapoihin. Lähdekirjallisuus oli suh-

teellisen rajallista, mutta koen oppineeni aiheesta hyvin laajasti. Koen saaneeni hyvän 

pohjan ja itseluottamusta Terraformin käytössä, josta uskon olevan paljon hyötyä tulevai-

suudessa. 

 

Jatkoselvityksenä opinnäytetyölle koen, että Terraformia tulisi testata vielä monimutkai-

sempien resurssien määrityksessä ja niiden hallinnoimisessa. Tämän lisäksi epäilen, että 

Terraform ei kykene yksin täyttämään kaikkia automatisoinnin tarpeita IT-infrastruktuurin 

ylläpidossa, vaan sitä olisi hyvä testata yhdessä muiden määritystyökalujen kanssa auto-

matisoinnin maksimoinniksi. 
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LIITTEET 

Liite 1. Azure tutoriaalin moduuli 
 
 ****main.tf**** 
provider "azurerm" { 

  version         = "2.36.0" 

  subscription_id = var.subscriptionID 

 

  features {} 

} 

 

 

 

# Create a resource group 

resource "azurerm_resource_group" "rg" { 

  name     = "myTFResourceGroup" 

  location = "westus2" 

} 

 

# Create virtual network 

resource "azurerm_virtual_network" "vnet" { 

  name                = "myTFVnet" 

  address_space       = ["10.0.0.0/16"] 

  location            = "westus2" 

  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name 

} 

 

# Create subnet 

resource "azurerm_subnet" "subnet" { 

  name                 = "myTFSubnet" 

  resource_group_name  = azurerm_resource_group.rg.name 

  virtual_network_name = azurerm_virtual_network.vnet.name 

  address_prefixes     = ["10.0.1.0/24"] 

} 

 

# Create public IP 

resource "azurerm_public_ip" "publicip" { 

  name                = "myTFPublicIP" 

  location            = "westus2" 

  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name 

  allocation_method   = "Static" 

} 

 

 

# Create Network Security Group and rule 

resource "azurerm_network_security_group" "nsg" { 

  name                = "myTFNSG" 

  location            = "westus2" 

  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name 

 

  security_rule { 

    name                       = "SSH" 

    priority                   = 1001 

    direction                  = "Inbound" 

    access                     = "Allow" 

    protocol                   = "Tcp" 

    source_port_range          = "*" 

    destination_port_range     = "22" 

    source_address_prefix      = "*" 
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    destination_address_prefix = "*" 

  } 

} 

 

# Create network interface 

resource "azurerm_network_interface" "nic" { 

  name                = "myNIC" 

  location            = "westus2" 

  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name 

 

  ip_configuration { 

    name                          = "myNICConfg" 

    subnet_id                     = azurerm_subnet.subnet.id 

    private_ip_address_allocation = "dynamic" 

    public_ip_address_id          = azurerm_public_ip.publicip.id 

  } 

} 

 

# Create a Linux virtual machine 

resource "azurerm_virtual_machine" "vm" { 

  name                  = "myTFVM" 

  location              = "westus2" 

  resource_group_name   = azurerm_resource_group.rg.name 

  network_interface_ids = [azurerm_network_interface.nic.id] 

  vm_size               = "Standard_DS1_v2" 

 

  storage_os_disk { 

    name              = "myOsDisk" 

    caching           = "ReadWrite" 

    create_option     = "FromImage" 

    managed_disk_type = "Premium_LRS" 

  } 

 

  storage_image_reference { 

    publisher = "Canonical" 

    offer     = "UbuntuServer" 

    sku       = lookup(var.sku, var.location) 

    version   = "latest" 

  } 

 

 

  os_profile { 

    computer_name  = "myTFVM" 

    admin_username = var.admin_username 

    admin_password = var.admin_password 

  } 

 

  os_profile_linux_config { 

    disable_password_authentication = false 

  } 

} 

 

data "azurerm_public_ip" "ip" { 

  name                = azurerm_public_ip.publicip.name 

  resource_group_name = 

azurerm_virtual_machine.vm.resource_group_name 

  depends_on          = [azurerm_virtual_machine.vm] 

} 

 

 

output "public_ip_address" { 



 

 

39 

  value = data.azurerm_public_ip.ip.ip_address 

} 

****main.tf**** 

 

****variables.tf**** 

subscriptionID = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" 

 

 

 

variable "location" { 

  default = "westus2" 

} 

 

variable "admin_username" { 

  default = "linux4dmin" 

  description = "Administrator user name for virtual machine" 

} 

 

variable "admin_password" { 

  default = "S4l4s4.4!" 

  description = "Password must meet Azure complexity requirements" 

} 

 

variable "prefix" { 

  type    = string 

  default = "my" 

} 

 

variable "tags" { 

  type = map 

 

  default = { 

    Environment = "Terraform GS" 

    Dept        = "Engineering" 

  } 

} 

 

variable "sku" { 

  default = { 

    westus2 = "16.04-LTS" 

    eastus  = "18.04-LTS" 

  } 

} 

****variables.tf**** 

 

****terraform.tfvars**** 

location = "westus2" 

prefix   = "tf" 

 

Liite 2. Testimoduuli 2. 

 

****main.tf**** 

provider "azurerm" { 

  version         = "2.36.0" 

  subscription_id = var.subscriptionID 

 

  features {} 

} 
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# Create a resource group 

resource "azurerm_resource_group" "rg" { 

  name = var.ResourceGroupName 

//  name     = "${var.ResourceGroupName}-${count.index + 1}" 

  location = var.location 

//  count    = var.How_many_VMs 

} 

 

# Create virtual network 

resource "azurerm_virtual_network" "vnet" { 

  name                = var.vnetname 

  address_space       = var.address_space 

  location            = var.location 

  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name 

} 

 

# Create subnet 

resource "azurerm_subnet" "subnet" { 

  name                 = var.subnet_name 

  resource_group_name  = azurerm_resource_group.rg.name 

  virtual_network_name = azurerm_virtual_network.vnet.name 

  address_prefixes     = var.subnet_prefix 

} 

 

# Create Network Security Group and rule 

resource "azurerm_network_security_group" "nsg" { 

  name                = "myTFNSG" 

  location            = var.location 

  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name 

 

  security_rule { 

    name                       = "SSH" 

    priority                   = 1001 

    direction                  = "Inbound" 

    access                     = "Allow" 

    protocol                   = "Tcp" 

    source_port_range          = "*" 

    destination_port_range     = "22" 

    source_address_prefix      = "*" 

    destination_address_prefix = "*" 

  } 

} 

 

# Linux virtual machine scale set 

resource "azurerm_linux_virtual_machine_scale_set" "example" { 

  name                = var.VM_names 

  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name 

  location            = var.location 

  sku                 = var.sku_pricing 

  instances           = var.How_many_VMs 

  admin_username      = var.admin_username 

 

  admin_ssh_key { 

    username   = var.admin_username 

    public_key = file("C:/Users/Raippe/Desktop/OPPARI/id_rsa.pub") 

  } 

 

  source_image_reference { 

    publisher = "Canonical" 

    offer     = "UbuntuServer" 

    sku       = var.sku_os 
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    version   = "latest" 

  } 

 

  os_disk { 

    storage_account_type = var.OS_disktype 

    caching              = "ReadWrite" 

  } 

 

  network_interface { 

    name    = var.VNIC_name 

    primary = true 

 

    ip_configuration { 

      name      = var.VNICConfig_name 

      primary   = true 

      subnet_id = azurerm_subnet.subnet.id 

    } 

  } 

} 

****main.tf**** 

 

****variables.tf**** 

# Provider subscription 

variable "subscriptionID" { 

  type = string 

  description = "Azure Subscription" 

} 

 

# Prefix 

variable "prefix" { 

  default = "oppari" 

} 

 

# Resource Group Name 

variable "ResourceGroupName" { 

  default = "TFResourceGroup" 

  description = "Azure Resource group name" 

} 

 

# Region 

variable "location" { 

  default = "northeurope" 

  description = "Choose Azure region" 

} 

 

# HOW MANY VMs ***************************************** 

variable "How_many_VMs" { 

  default = "3" 

  description = "How many VM deployments, 1000max" 

} 

 

# Virtual network name 

variable "vnetname" { 

  default = "TFvnet" 

  description = "Name your virtual network" 

} 

 

# Virtual network adress space 

variable "address_space" { 

  default = ["10.0.0.0/16"] 

  description = "Vnet adress space" 
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} 

 

# Subnet name 

variable "subnet_name" { 

  default = "TFSubnet" 

  description = "Subnet name" 

} 

 

# Subnet address prefix 

variable "subnet_prefix" { 

  default = ["10.0.1.0/24"] 

  description = "Subnet address prefix name" 

} 

 

# Network Security Group and rule 

variable "nsg_name" { 

  default = "TFNSG" 

  description = "Network Security Group and rule name" 

} 

 

# Network interface name 

variable  "VNIC_name" { 

  default = "VNIC" 

  description = "Network interface name" 

} 

 

# VNIC ip configuration name 

variable  "VNICConfig_name" { 

  default = "VNIC" 

  description = "VNIC ip configuration name" 

} 

 

# Linux virtual machine scale set naming policy 

variable "VM_names" { 

  default = "UbuntuVM" 

  description = "Linux virtual machine scale set naming policy" 

} 

 

# Linux virtual machine scale set SKU, F2 is the cheapest 

# https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machine-

scale-sets/linux/ 

variable "sku_pricing" { 

  default = "Standard_F2" 

  description = "Set SKU for linux VMs" 

} 

 

# Set Admin username for VMs 

variable  "admin_username" { 

  default = "adminuser" 

  description = "Set Admin username for all VMs" 

} 

 

# VM Source image SKU aka OS major release version 

variable "sku_os" { 

  default = "18.04-LTS" 

  description = "Choose source image SKU" 

} 

 

# OS disk type 

variable "OS_disktype" { 

  default = "Standard_LRS" 
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  description = "Choose OS disk type tier" 

} 

****variables.tf**** 

 

****terraform.tfvars**** 

subscriptionID = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" 

 


