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Matkapuhelindatan käyttö sisätiloissa kasvaa ja uudet sovellukset vaativat entistä pienempää 
vasteaikaa sekä parempaa toimintavarmuutta. Tulevien 5G-verkkojen sisätilapeiton haasteet ovat 
herättäneet keskustelua uusien toimintamallien kehittämiseksi.

5G-matkaviestinjärjestelmien ke-
hitys etenee uuden radiorajapinnan 
määrittämisen ohella kohti palvelui-
den integroimista osaksi verkkoa eri-
laisissa käyttökohteissa. 

Verkon virtualisointi ja rajapin-
tojen avaaminen mahdollistavat re-
surssien kohdentamisen verkon vii-
paloinnin (network slicing) avulla 
erilaisten palveluiden ja palvelun-
tarjoajien vaatimusten mukaisesti 
hyödyntäen erittäin tiheitä pienso-
luverkkoja. 

Virtualisoinnin myötä verkon eri 
toiminallisuudet voidaan erottaa eri 
toimijoiden hallittaviksi, jolloin esi-

merkiksi langaton 5G-radioliityntä-
verkko (radio access network) voi 
olla erillään runkoverkosta (core 
network), mikä muuttaa matkavies-
tinalan toimijoiden rooleja ja inte-
groi palvelut osaksi verkkoa.

5G voi muuttaa kaiken
Suomessa on totuttu rajattomaan 
mobiilidatan käyttöön kaikkialla ja 
nykyiset matkaviestinoperaattorei-
den maankattavat LTE-verkot luo-
vat pohjan hyvälaatuisen mobiililaa-
jakaistan saatavuudelle koko maassa 
myös tulevina vuosikymmeninä. 

Operaattoreiden perinteiset puhe- 
ja tekstiviestipalvelut ovat jo kor-
vautumassa saman tarpeen täyttävi-
llä puhe- ja viestisovelluksilla, jotka 

hyödyntävät mobiilidatayhteyttä.  
Operaattoriroolien uskotaan 

muuttuvan 5G:n myötä. 5G-verkot 
täydentävät mobiilipalvelutarjontaa 
erityisesti paikallisilla alueilla paik-
kaamalla kovan kysynnän aiheutta-
mia kapasiteettivajeita. 

5G-verkot luovat edellytykset sa-
malla täysin uusille erittäin vaativille 
palveluille, joissa esimerkiksi viive-, 
luotettavuus- ja datanopeusvaati-
mukset ovat nykyverkkojen ulottu-
mattomissa.

Uudet 5G-verkot voivat koostua 
paikallisista esimerkiksi kiinteistön-
omistajin hallinnoimista radioliityn-
täverkoista, jotka ovat osa laajempaa 
järjestelmää. Myös kiinteän verkon 
operaattori voivat hankkia ja ope-

roida langattomia 5G-radioliityntä-
verkkoja. 

Operaattoriroolin tapauskohtai-
nen pohtiminen viestien välittämi-
seen ja käyttäjäjoukon rajoittami-
sen osalta nousee keskeiseksi mää-
riteltäessä operaattorin tietoyhteis-
kuntakaaren mukaisia oikeuksia ja 
velvollisuuksia. Toisaalta erilaisten 
vaihtoehtojen lisääntyessä sille, ku-
ka omistaa verkon, kuka operoi sitä 
ja kuka tarjoaa palveluja, operaatto-
riroolin määrittäminen muuttuu en-
tistä haastavammaksi. 

5G-kehityksen myötä verkon os-
taminen palveluna (network as a 
service, NaaS) tulee mahdolliseksi 
eri toimijoiden tarpeisiin, mikä avaa 
kenttää uudentyyppisille operaat-
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Kuva 1. Vertailu eri taajuusmallien välillä. 
Fig. 1. Comparing three different licensing models: Exclusive licensing, local micro 
licensing and licence-exempt use. 

torirooleille. Suomessa paikalliset 
”mikro-operaattorit” ovat nousseet 
uudeksi tutkimusaiheeksi kiinteis-
tökohtaisten verkkojen operointiin 
ja räätälöityyn palveluntarjontaan. 

Suomi suunnan 
näyttäjäksi
Tekes järjesti viime vuonna Chal-
lenge Finland –kilpailun, jossa ha-
ettiin tutkimusmaailmasta ideoita 
uudenlaisiksi ratkaisumalleiksi. 

Yksi kilpailun voittajista oli 
uO5G (Mic ro-Operator Concept 
for Boosting Local Service Delive-
ry in 5G) -projekti, jossa kehitetään 
mikro-operaattorikonseptia matka-
viestinalan uudeksi toimintamallik-
si täydentämään nykyistä palvelu-
tarjontaa.

Suomessa tehtävä uudenlaisen 
5G-mikro-operaattorikonseptin 
kehitys ja pilotointi muodostavat 
maailmallakin ainutlaatuisen koko-
naisuuden. Se tuo yhteen alan toi-
mijat uusien paikallisten 5G-pienso-
luverkkojen kehittämiseen liiketoi-
minta-, regulointi-, ja teknologianä-
kökulmista. 

Suomi on ollut aina tärkeä toimi-
ja matkaviestinalalla, jonka on koti-
markkinan pienuuden takia kehitet-
tävä ratkaisut lähtökohtaisesti kan-
sainvälisille markkinoille. Tämän 
vuoksi on kehitettävä skaalautuvia 
ratkaisuja erilaisiin käyttötapauk-
siin.

Testiverkkojen avulla voidaan 
nopeasti myös pilotoida uusia pai-
kallisia toimintamalleja.

Kahdenlaisia 
käyttötapauksia

Tähän mennessä mikro-operaat-
toreille ja paikallisille matkavies-
tinverkoille on tunnistettu jo useita 
erilaisia käyttökohteita, kuten esi-
merkiksi sairaalat, tehtaat, ostoskes-
kukset, liikenteen solmukohdat ja 
kampukset. 

Eri käyttökohteissa on noussut 
esille kaksi hyvin erilaista käyttöta-
pausta verkkojen operointimallille 
riippuen asiakaskunnasta. Suljettu 
verkko rajoitetulle käyttäjäjoukolle 
mahdollistaa korkean palvelunlaa-
dun esimerkiksi teollisuusautomaa-
tioon tehdasympäristössä. 

Avoin verkko palvelee puolestaan 
nykyisten matkaviestinoperaattorei-
den asiakkaita tietyssä tilassa, mikä 
mahdollistaa operaattoripalveluiden 
kattavan saatavuuden. 

Näiden kahden käyttötapauksen 
yhdistelmä on lisäksi mahdollinen 
ja samalla haastavin tilanne, jolloin 
paikallinen verkko palvelee sekä 
ennalta rajattua käyttäjäjoukkoa että 
muiden matkaviestinoperaattoreiden 
asiakkaita. 

Yhteistä näille kaikille käyttökoh-
teille on erityisesti verkon peiton ja 
korkealaatuisten palveluiden saata-
vuuden takaaminen ja parantami-
nen kuuluvuuden kannalta ongel-
mallisissa tilanteissa kuten esimer-

kiksi sisätiloissa. 

Sisätilakuuluvuuden 
ongelmat
Suomessa ministeriöt miettivät kei-
noja matkaviestintäverkkojen sisäti-
lakuuluvuuden parantamiseksi. Eri-
tyisesti hätäviestinnän turvaaminen 
sisätiloissa on nostettu tärkeäksi ke-
hityskohteeksi.

 Nykyisissä taajuuslupaehdoissa 
on velvoitteita, joilla varmistetaan 
myös kohtuullinen sisätilapeitto, 
mutta niiden käytännön merkitys 
vaatii selvennystä. Rakennuskoh-
taisten raja-arvojen asettaminen 
kuuluvuudelle on hankalaa eikä li-
säregulaation asettaminen ole tänä 
päivänä houkutteleva ratkaisu. 

Rakennusten ulkoseinät vaikutta-
vat signaalin vaimentumiseen mer-
kittävästi, mikä taas riippuu käyte-
tyistä rakennusmateriaaleista. Mit-
tauksissa on havaittu suuria eroja 
signaalien vaimentumisissa erilais-
ten ulkoseinämateriaalien välillä ei-
kä yleispätevää mallia ole. 

Kuuluvuusongelmien ratkaise-
misessa sisätilaverkot ovat avain-
asemassa, mutta haasteena on kus-
tannusten jakaminen eri osapuolten 
kesken. Kiinteistön rakentajalla, 
omistajalla, käyttäjällä ja operaat-
torilla on aiheesta erilaiset näke-
mykset. Tiheiden sisätilaverkkojen 
rakentaminen voi olla kustannuste-
hokasta silloin, kun kaikki operaat-
torit liittyvät yhteiseen kiinteistökoh-
taiseen 5G-verkkoon. Näin voidaan 
vastata paremmin myössisätilakuu-
luvuuden ongelmiin.

5G vie kohti yhteiskäyttöä 
Mobiiliverkkojen yhteiskäyttö jakai-
si investointikustannukset operaatto-
reiden kesken. 

Verkkotoimilupien ehdot Suo-
messa mahdollistavat jo matkavies-
tinverkkojen osittaisen yhteiskäy-
tön. Verkkojen yhteisrakentaminen 
ja -käyttö haja-asutusalueella on jo 
arkipäivää.

Sisätilaverkkojen yhteiskäyttö on 
pääosin silti rajoittunut hajautettu-
jen antennijärjestelmien (distributed 
antenna system, DAS) hyödyntämi-
seen. Ongelmana on, että operaatto-
rit eivät voi erottautua toisistaan eri-
laisella palvelulla. 

Suomessa kiinteistönomistaja ei 
voi myöskään monopolisoida sisäti-
laa vaan laki velvoittaa päästämään 
operaattorit asentamaan matkavies-
tinverkkojen tukiasemia rakennuk-

Suurten siirtonopeuksien lisäksi lyhyet  vasteajat tulevat ole-
maan tärkeää. Aikakriittisiä sovelluksia tulevat olemaan esimer-
kiksi teollisuus, robottiautot ja terveystekniikka.
In addtion to transfer rate, low latency will be very important in 
many 5G applications for example in industrial processes, robot 
cars, and medical technology.  Lähde/Source: MWC/Intel
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siin. Uusi 5G tuo kuitenkin toimin-
nallisuuksia, jotka edistävät verkko-
jen yhteiskäyttöä myös sisätiloissa. 

Tulevaisuudessa rakennukseen si-
joitettu, erittäin tiheä piensoluverkko 
voi palvella kaikkia nykyisten mat-
kaviestinoperaattoreiden asiakkaita 
ja myös rajattuja suljettuja asiakas-
joukkoja. 

Eri toimijoiden integroiminen 
verkkoon vaatii yhteiskäytössä ra-
japintojen avaamista eri toimijoiden 
hyödynnettäväksi.  Aiemmin mat-
kaviestinverkkojen arkkitehtuuri-
kehitys on lähtenyt operaattoreiden 
hallinnoinnin näkökulmasta.

Tulevaisuudessa radioliityntä-
verkko voi olla myös kolmannen 

Oulussa tehdään 5G-kehitystyötä yliopiston CWC-laboratoriossa. Uusien verkkoteknologieoiden 
lisäksi haetaan uusia palveluita ja taajuuksien yhteiskäytön takaavia tekniikoita.
5G development is done in collaboration with university CWC laboratory in Oulu. 

osapuolen kuten mikro-operaatto-
rin hallinnoima ja yhdistyä muuhun 
verkkoon. Se on huomioitava stan-
dardoinnissa käynnissä olevassa ark-
kitehtuuri- ja rajapintakehityksessä. 

Verkkojen virtualisoinnin mah-
dollistama eri toiminnallisuuksien 
irrottaminen voi johtaa eri toimijoi-
den hallinnoimien verkon osien liit-
tämiseen yhteen. 5G-arkkitehtuu-
ri- ja rajapintakehityksen teknisten 
vaateiden lisäksi yhteistoimintaan 
liittyy myös sääntelyn kysymyksiä. 

Eurooppalaisen sääntelyn 
näkökulmia
Euroopan komissio valmistelee uu-
sittua direktiiviä eurooppalaisesta 

sähköisen viestinnän säännöstöstä 
(European Electronic Communica-
tions Code, EECC). Siinä varaudu-
taan myös tulevaisuuden verkkojen 
mukanaan tuomiin muutoksiin. 

Muutoksia ovat esimerkiksi siir-
tyminen uusiin verkkoinfrastruktuu-
reihin, joissa kiinteät ja matkavies-
tinverkot muodostavat saumattoman 
kokonaisuuden. Niiden verkonhal-
linnassa tullaan soveltamaan myös 
uusia verkon virtualisointiin poh-
jautuvia teknisiä lähestymistapoja. 

5G-verkkojen osalta verkkoon 
pääsyyn ja radiotaajuuksien käyt-
töön liittyvät sääntelyt ovat keskei-
sessä asemassa. Sääntelyn tavoittee-
na on kannustaa investointeja no-

peisiin laajakaistaverkkoihin uuden 
teknologian käyttöönottamiseksi. 
Samalla halutaan varmuus inves-
toinnin takaisinmaksuajasta ja sii-
hen liittyvistä oikeuksista ja velvol-
lisuuksista.

Tulevaisuudessa virtualisoitujen 
verkkojen infrastruktuurin osat voi-
vat olla eri toimijoiden hallinnassa, 
jolloin verkkoon pääsyn takaaminen 
on keskeistä. Käyttöoikeutta koske-
vaan sääntely (access regulation) 
määrittelee oikeuksia ja velvolli-
suuksia tilanteissa, joissa markkinan 
jättäminen kaupallisten sopimusten 
solmimisen varaan ei johda toivot-
tuun lopputulokseen.  Esimerkiksi 
pääsy huomattavan markkinavoi-
man yritysten infrastruktuuriin on 
mahdollista tapauskohtaisen arvi-
oinnin pohjalta. 

Taajuussääntelyn osalta yleinen 
mielipide Euroopan komission di-
rektiivivalmistelussa on, että taa-
juuksien käyttöoikeuksien ja käytön 
olisi oltava tulevaisuudessa jousta-
vampaa. Toisaalta valmistelussa ko-
rostuvat pitkät vähintään 25 vuoden 
lisenssiajat, jotta operaattorit saavat 
investoinneille riittävän pitkän takai-
sinmaksuajan. 

Suomessa liikenneministeri Ber-
ner on puhunut uusien paikallisten 
operaattoreiden markkinoillepää-
syn edistämisestä sekä taajuuksien 
jälleenmyyntimarkkinoista. Mene-
telmät tämän toteuttamiseksi ovat 
vasta keskustelun alla. Taajuussään-
telyn osalta uusien 5G-taajuuksien 
jakomallit ovat herättäneet vilkasta 
keskustelua. 

Paikalliset 
5G-taajuuslisenssit esille
Kesäkuun alussa Oulussa järjestet-
ty EuCNC (European Conference 
on Networks and Communications) 
2017 –konferenssi keräsi alan toimi-
jat yhteen. 

Tapahtumassa esimerkiksi 
5G-taajuuspaneeli kokosi kaikki 
tärkeimmät teollisuus-, operaattori-, 
regulaatio- ja tutkimusedustajat poh-
timaan 5G-taajuuksien jakomalleja. 

Operaattoreiden ja laitevalmistaji-
en korostama nykyisen taajuusjako-
mallin jatkaminen myös 5G:ssä on 
saanut rinnalleen joustavuutta lisää-
viä yhteiskäyttömalleja. 

Pitkäaikaisten maankattavien taa-
juuslisenssien rinnalle on tarvetta 
paikallisille lisensseille korkeilla taa-
juuksilla. Oulun yliopiston ehdotta-
ma mikro-operaattorikonsepti ja sen 

Oulun EuCNC tapahtuma keräsi 5G-väen
EuCNC-konferenssi järjestettiin ke-
säkuussa Oulussa pääteemana “5G 
– European Roadmap, Global Impact”. 

Konferenssin 5G-taajuuspaneelissa 
etsittiin ratkaisuja 5G-taajuuksien ja-
komalleiksi palvelemaan eri vertikaa-
lisektoreiden käyttökohteiden erilaisia 
kasvavia tarpeita. 

Erityisesti korkeammilla taajuusalu-
eilla toimivien 5G-verkkojen kantamat 
ja häiriöetäisyydet jäävät paikallisiksi, 
mikä vaatii uutta lähestymistapaa näi-
den 5G- taajuuksien jakoon. 

Oulun yliopiston tapahtumassa 
esittelemä mikro-operaattorikonsep-
ti ja mikrolisensiointimalli paikallisten 
taajuuslisenssien jakamiseen herätti-
vät yleisön mielenkiinnon. 

Markkinan avaaminen uusille eri-
koistuneille toimijoille tuo mukanaan 
uusia teknisiä, liiketoiminnallisia ja 

Oulun EuCNC2016-konferenssi keräsi yhteen yli 650 tietoliiken-
neammattilaista eri puolilta maailmaa. 5G- ja mikro-operaatto-
ri-toiminta olivat hyvin esillä.  
The EuCNC2016 conference gathered over 650 telecommunica-
tions professionals in Oulu. 

sääntelyyn liittyviä kysymyksiä erityi-
sesti 5G-arkkitehtuuriin, rajapintojen 
avaamiseen ja taajuuksien käyttöön 
liittyen. 

Paneelin pohjalta mikro-operaatto-
rikonsepti etenee myös eurooppalais-
ten regulaattoreiden työryhmiin. 
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Uusiteknologia 2/2017 linkki-
pankkiin on koottu 5G:n ja mi-
kro-operaattoritoimintaan liittyviä 
artikkelita ja tietolähteitä. Mukana 
on myös linkit Oulun uO5G-pro-
jektiin sekä linkki kesäkuussa 
2017 järjestetyn EuCNC-semi-
naarin esitysten ja paneelien vi-
deotallenteisiin. 

välillä. 
Vaikka päätösvalta lisensointi-

malleista ja käyttöoikeuksien jako-
menetelmistä pysyy kansallisella 
tasolla, on riittävä harmonisointi 
Euroopan ja maailman laajuisella 
tasolla tärkeää.

Artikkelin kirjoittaja TkT  Marja 
Matinmikko tutkii  5G-järjestelmiä 
poikkitieteellisesti liiketoiminta-, 
regulointi-  ja  teknologianäkökul-
mista. Hän on taajuuksien yhteis-
käytön asiantuntija. 

Dr.Sc. Marja Matinmikko con-
ducts multi-disciplinary research 
on 5G systems from business, regu-
lation and technology viewpoints. 
She is an expert on spectum sharing.

Prof. Matti Latva-aho johtaa 
Oulun yliopiston  CWC  tutkimus-
yksikön 5G tutkimusta. 

Prof. Matti Latva-aho leads  5G 
systems research at Centre for Wi-
reless Communications, University 
of  Oulu. 

Oulun yliopiston koordinoima 
uO5G-projekti on yksi Tekesin 
Challenge Finland –kilpailun voit-
tajista. 

Projekti kehittää uutta mi-
kro-operaattorikonseptia paikal-
listen 5G-piensoluverkkojen ope-
rointiin. 

Siinä hyödynnetään 5G-tekno-
logian kehitystä erityisesti verkko-
jen virtualisoinnin, taajuuksien ja 
verkkojen yhteiskäytön sekä erit-
täin tiheiden piensoluverkkojen 
osalta. 

Mikro-operaattorikonseptin ke-
hityksessä keskitytään todellisiin 

käyttötilanteisiin, joka loisi uudenlais-
ta paikallisesti räätälöityä palveluntar-
jontaa. 

Uuden konseptin mahdollistami-
nen lainsäädännön keinoin on tärkeä 
osa projektia. Lisäksi siinä validoidaan 
5G-testiverkoissa uutta mikro-ope-
raattorikonseptia eri käyttötilanteissa. 

uO5G-projektikonsortioon kuulu-
vat Oulun yliopisto (Centre for Wi-
reless Communications ja Oulun yli-
opiston kauppakorkeakoulu), Aalto 
yliopisto, Elisa, Eltel Networks, Fairs-
pectrum, Nokia, Verkotan, Suomen 
Yliopistokiinteistöt, Liikenne- ja vies-
tintäministeriö ja Viestintävirasto.

Uudella uO5G -projektilla vauhtia
mikro-operaattoreihin

Use of mobile data keeps increasing 
indoors with new applications that 
require shorter delays and better re-
liability. Challenges of high-quality 
indoor connectivity are being add-
ressed with new micro operator 
deployment models.

uO5G project in Tekes Challen-
ge Finland competition paves the 
way for the  new micro operator 
concept for locally deployed small 
cell networks to serve a closed user 
group, mobile network operators’ 
customers, or a mix.

Network sharing is coming inc-

reasingly important in the indoor 
network deployments while offering 
service differentiation with network 
slicing based on network virtualiza-
tion.

The project studies how the local 
small cell radio access networks dep-
loyed and operated by different sta-
keholders can be integrated into the 
big 5G system of systems.

Regulations are the key for 5G 
micro operators, and new spectrum 
authorization models for local licen-
sing to open the mobile market for 
micro operators are studied.

New micro operator 
concept for local 
service delivery

Mikrolisenssit antavat paikalli-
sen toimintaoikeuden ennalta so-
vitulla häiriösuojauksen tasolla. 

EuCNC-konferenssin yhteenvedos-
sa Euroopan komission edustajat 
nostivat mikro-operaattorikonsep-
tin aiheeksi, joka vaatii Euroopan 
tasolla lisätutkimuksia. 

Taajuuskeskusteluissa on tärkeää 
ottaa huomioon käytetyn taajuuden 
vaikutus, koska verkon peittoalue 
ja samalla sen aiheuttamat häiriö-
etäisyydet riippuvat taajuudesta. 
5G-taajuudet kattavat laajan jou-
kon taajuuksia alle yhden gigahert-
sin alueelta aina kymmeniin giga-
hertseihin, jolloin myös taajuuksien 
jakomallien on otettava tämä huo-
mioon. 

Uusien 5G-verkkojen kanta-
mat esimerkiksi suunnitellulla 26 
gigahertsin taajuudella rajoittuvat 
paikallisiin alueisiin, minkä vuok-
si paikallisten taajuuslupien jaka-
minen on mahdollista ilman suuria 
suoja-alueita eri verkkojen välillä. 

Yhteiskäyttö tulossa
Maailmalla uudet taajuuksien jako-
mallit ovat selkeytymässä. Yhdys-
valloissa 3,5 GHz taajuudet tulevat 
jaettavaksi ensi vuonna. Taajuuk-
sien joustavampaan yhteiskäyttöön 
pohjautuva malli sisältää eri tasoi-
sia paikallisia käyttöoikeuksia häi-
riösuojauksen osalta. 

Paikallisten taajuuslupien teho-
kas jakaminen useille hakijoille 
vaatii kuitenkin uusia toimintamal-
leja. Lisenssialueiden määrittämi-
nen 5G:ssä voi perustua todelli-
siin käyttötarpeisiin ja dynaaminen 
häiriönhallinta voi mahdollistaa 
taajuuksien joustavan käytön ky-
synnän mukaisesti eri verkkojen 

edellyttämä taajuuksien mikrolisen-
siointimalli herätti suurta kiinnostus-
ta konferenssissa. 

Oulun koordinoiman  O5G-projektin tehtävät uuden mik ro-
operaattorikonseptin kehittämiseksi.
New uO5G project tasks for global introduction of micro ope-
rators via business, regulation, technical, and validation studies.  

Micro operator research at CWC

Linkkipankki

http://www.uusiteknologia.fi/linkkipankki

