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Tiivistelmä 

Työn tarkoituksena on tutustua virtualisointiin keskisuuressa IT-alan yrityksessä. 

Työssä tehtävän kartoituksen perusteella on tarkoitus tuoda esiin, niin hyviä puolia, kuin 

myös mahdollisia uhkia ja riskejä, joita virtualisointiin liittyy.  

 

Työssä tarkastellaan virtualisointikäsitettä ja siihen liittyviä ja vaikuttavia asioita eri 

näkökulmista. Työssä käydään läpi mitä virtualisointi tarkoittaa ja sen historian vaiheet. 

Kun virtualisointi suunnitellaan ja toteutetaan parhaiden käytäntöjen mukaan, niin sen 

odotetaan tuovan suuria säästöjä kustannuksissa. Kustannussäästöjä tulee 

sähkölaskussa, kun konesalissa ei tarvita niin paljoa virtaa laitteille ja niiden 

jäädytykseen, sekä siinä, että laitteet mahtuvat pienempään tilaan. Tämän lisäksi 

henkilötyötä tarvitaan vähemmän laitteiden ja palveluiden ylläpitoon, jolloin säästetään 

myös henkilöstökustannuksissa. Virtualisoinnin pääkohteita on kolme. 

Palvelinvirtualisointi on kaikista yleisin virtualisoinnin muoto. Toisena on 

sovellusvirtualisointi ja kolmantena työasemavirtualisointi. Palvelinvirtualisointiin 

liittyy olennaisesti palvelimen resurssien virtualisointi. Prosessorin suorittimet, ytimet, 

muistit, levytila ja verkot ovat virtualisoitavissa.  

 

 Työssä esitellään kolme suurinta teknologiatoimittajaa. Pääasiallisesti asiaa 

tarkastellaan VMware vSpheren näkökulmasta, mutta sen lisäksi mukana on myös 

Citrixin Xen- ja Microsoftin HyperV-virtualisointiratkaisut. Näitä kolmea 

virtualisointiteknologiaa ja niiden eroja vertaillaan keskenään. Työssä merkittäviä 

painopisteitä ovat virtualisoinnin tietoturva ja palveluiden saatavuus. Myös 

pilvipalveluita käsitellään yleisellä tasolla, mutta laajemmalla tasolla se on rajattu tästä 

työstä pois. Yksi jatkotutkimusaihe voisikin olla pilvipalvelut ja niiden rooli 

tulevaisuuden ICT:ssa 

 

Työssä on tapausyrityksenä oma työpaikkani Oulun kaupungin alainen liikelaitos Oulun 

Tietotekniikka. Oulun Tietotekniikka on käyttänyt virtualisointiratkaisuja jo vuosia. 

Työssä tehdään laadullinen henkilöhaastattelu, jossa haastatellaan virtualisoinnista 

vastaavaa ICT-palvelupäällikköä Jussi Niemistä. Haastattelun perusteella saadaan hyvä 

kuva, miten virtualisointi vaikuttaa kyseisen liikelaitoksen toimintaan ja mitä etuja sen 

käytöstä on saatu yrityksen liiketoimintaan. Tärkeimmät virtualisoinnista saadut edut 

Oulun Tietotekniikassa ovat olleet palvelinten elinkaaren piteneminen, kun laitteisto ei 

vanhene muutamassa vuodessa. Tämä sen takia, että virtuaalipalvelimiin voidaan lisätä 

resursseja tarpeen mukaan. Lisäksi henkilöstöresursseja on pystytty siirtämään 

kehitystyöhön, kun ylläpitoon tarvittavan henkilöstön määrä on laskenut oleellisesti. 

Datakeskuspalveluiden saatavuus on saatu yli 99 prosenttiin ajasta virtualisoinnin 

avulla, sekä katastrofista toipuminen ja toiminnan jatkaminen sen jälkeen on 

nopeutunut. Tietoturvan taso on myös parantunut. Datakeskukseen liittyy niin 

virtualisoituna kuin perinteiselläkin tavalla toteutettuna uhkakuvia, mutta virtualisointiin 

liittyviä suurimpia uhkia ovat virtualisointialustan vikatilanteet ja 

yhteensopivuusongelmat tiettyjen järjestelmien kanssa. 

 
Avainsanat: Virtualisointi, palvelin, VMware, Microsoft, Citrix 

Ohjaaja: Ari Vesanen 
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Alkusanat 

Haluan kiittää työnantajaani Oulun Tietotekniikkaa, joka mahdollisti tämän tutkielman 

tekemisen antamalla käyttöön materiaalia työtä varten. Erityiskiitos haastattelusta ja 

materiaalista kuuluu ICT-palvelupäällikkö Jussi Niemiselle. Myös muut Oulun 

Tietotekniikassa virtualisoinnin kanssa työskentelevät henkilöt olivat apuna tapauksen 

toteutuksessa antamalla omia näkemyksiä virtualisoinnin hyödyistä ja riskeistä. Lisäksi 

kiitän työn ohjaajaa Ari Vesasta hyvästä yhteistyöstä ja avusta työn eri vaiheissa. 

Viimeisimpänä muttei vähäisempänä kiitokset perheelle ja tyttöystävälle siitä, että 

kannustivat tekemään työn loppuun saakka. 
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Käsitteet 

 

Datakeskus: Keskitetty tila, jossa on palvelimia, tietokoneita ja järjestelmiä, jotka 

prosessoivat yrityksen IT-dataa. Datakeskuksen laitemäärä voi olla muutamista aina 

tuhansiin laitteisiin. Datakeskuksissa on yleensä erillinen jäähdytys ja 

varavoimajärjestelmä. 

Datastore: Looginen tiedostosäilö, joka näkyy analogisena tiedostojärjestelmille. Sinne 

voidaan tallentaa tiedostoja, kuten ISO-levykuva, virtuaalikoneen mallitiedostoja, sekä 

korppukuvia. 

Distributed switch: Kytkin jossa on keskitetty hallintaliittymä. Sen avulla useat 

isäntäkoneet voivat selvittää saman nimen, verkkopolitiikat ja verkkoporttiryhmät 

EMC VNX: EMC:n tarjoama fyysinen levyjärjestelmälaite ja käyttöjärjestelmä, jota 

voidaan käyttää myös virtuaaliympäristössä 

ESXi host: Yrityskäyttöön tarkoitettu hypervisor, jonka on kehittänyt VMware. Sen 

avulla luodaan ja ajetaan virtuaalikoneita. ESXi voi olla esimerkiksi HP:n blade 

palvelin, joka ei sisällä käyttöjärjestelmää. Sillä on esimerkiksi oma Linux –pohjainen 

kernel. 

Host: Isäntäkone, joka toimii suoritusalustana virtuaalikoneille ja niiden resursseille 

Hypervisor (virtual machine monitor): Eräänlainen kokoelma: ohjelmistoa, piirisarjaa 

ja laitteistoa, joka luo virtuaalikoneita ja toimii ajoalustana niille. 

ITIL: Lyhenne muodostuu sanoista Information Technology Infrastructure Library. Se 

on käytännössä suuri kokoelma tai prosessikehys, joka sisältää parhaita käytäntöjä IT-

palveluiden hallintaan ja johtamiseen. 

I/O (input/output): Tarkoittaa minkä tahansa laitteen tai sovelluksen tekemää 

tiedonsiirtoa. Input tarkoittaa laitteen tekemää siirtoa (kirjoitus) ja output 

vastaanotettavaa siirtoa (luku). Yleensä I/O lukumääriä lasketaan minuuttitasolla.  

Kernel: Käyttöjärjestelmän ydin, joka määrittelee millainen rakenne sillä on. Kernel 

sisältää myös järjestelmäluokituksen ja muut ominaisuudet. Kernel voi olla 

monoliittinen tai mikroytiminen. 

Migraatio: Tarkoittaa toimintoa, jossa virtuaalikone siirretään tallennustilasta tai 

isännästä (host) toiseen. Migraatio voidaan suorittaa koneen ollessa auki, mutta jos 

halutaan siirtää tallennustilaa, niin sen on oltava sammutettuna. 

NIC: Fyysinen verkkokortti laitteessa, jonka avulla laite voidaan yhdistää Internettiin. 

Osa korteista tukee useampia yhtäaikaisia verkkoja. 
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Virtuaalikone: Ohjelmistopohjainen tietokone, jossa voidaan ajaa käyttöjärjestelmää ja 

sovelluksia kuten tavallisessa tietokoneessa. Useita virtuaalikoneita voidaan suorittaa 

yhdessä fyysisessä laitteessa ja ne ovat täysin eristetty toisistaan. 

VLAN: Virtuaalilähiverkkotekniikka, jonka avulla fyysinen tietoliikenneverkko 

voidaan jakaa loogisiin osiin. 

VDI: Yleisnimitys virtuaalityöpöytäympäristöstä, joka tulee sanoista virtual desktop 

infrastructure 

VMFS: Klusteroitu tiedostojärjestelmä, jota virtuaaliympäristö käyttää. Sinne voidaan 

säilöä virtuaalikoneen levykuvia ja niiden tilannekuvia (snapshot). Tiedostojärjestelmää 

voidaan lukea ja sinne voidaan kirjoittaa yhtä aikaa monelta laitteelta. Levyä voidaan 

kasvattaa ja useita datastoreja voidaan yhdistää. 

VMware Connection Server: Palvelinohjelmisto, jonka kautta autentikoidutaan 

Horizon -ympäristön virtuaalikoneisiin sisäverkosta käsin. 

VMware HA (high availibility): Työkalu korkean käytettävyyden varmistamiseen. 

Sisältää fyysisten laitteiden ja virtuaalikoneiden monitorointia ja analysointia, sekä 

tunnistaa automaattisesti palvelimella tapahtuvat virheet ja mahdollisuuksien mukaan 

korjaa ne automaattisesti. 

VMware Horizon: VMwaren virtuaalityöpöytäympäristö, jota ajetaan vSpheren päällä. 

VMware NSX: Tuoteperhe, joka sisältää virtuaaliverkkojen tietoturvaohjelmistoja ja 

verkkovirtualisointia. 

VMware Security Server: Palvelinohjelmisto, jonka kautta autentikoidutaan Horizon -

ympäristön virtuaalikoneisiin ulkoverkosta käsin. 

VMware Thinapp: VMwaren tekniikka, jolla yksittäisiä sovelluksia voidaan 

virtualisoida, niin että niitä voi ajaa koneilla ilman asennusta. 

VMware vCenter: Palvelinohjelmisto, jolla hallitaan keskitetysti vSphere -ympäristön 

päällä ajettavia virtuaalikoneita 

VMware View Composer: Palvelinohjelmisto, joka hallitsee virtuaalikoneiden 

resursseja ja luo niitä 

VMware Workstation: Ohjelmisto, joka sisältää oman hypervisorin. Tämän avulla 

käyttäjä voi luoda omalla henkilökohtaisella työasemalla virtuaalikoneita ja suorittaa 

niitä siinä 

VMware Snapshot: Snapshotin avulla voidaan tallentaa tietty tilanne tai hetki 

virtuaalikoneella. Tarve voi olla vaikka ennen isoa päivitystä, jolloin entiseen 

tilanteeseen voidaan palata. Toinen nimi snapshotille on palautuspiste. 

VMware vSphere: VMwaren käyttöjärjestelmä palvelinvirtualisointia varten. 

vSwitch: Virtuaalinen kytkin, jonka avulla yhdistetään verkko entiteettejä 

virtuaaliverkoissa OSI mallin toisella tasolla. Se voidaan yhdistää verkkokorttiin (NIC) 
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VMXNET = Virtuaalinen verkkokortti, jonka avulla voidaan toimittaa erittäin 

suorituskykyistä verkkoa Vmware virtuaalikoneille. 
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1. Johdanto 

Virtualisointi tarkoittaa sitä, että fyysisen laitteen, kuten palvelimen resurssit eristetään 

toisistaan. Tämän myötä yksi fyysinen resurssi toimii useampana loogisena resurssina 

samassa laitteessa. Tässä työssä perehdytään keskisuuren IT-yrityksen 

virtualisointiratkaisujen merkitykseen. Aiheen valintaa on motivoinut yli viisi vuotta 

kestänyt työskentelyni Oulun Tietotekniikassa. Oulun Tietotekniikka on Oulun 

kaupungin alainen liikelaitos, joka tarjoaa IT-palvelut kaupungin sisäisille asiakkaille. 

Olen todennut aiheen todella mielenkiintoiseksi ja teknologia kehittyy huimaa vauhtia 

koko ajan, joten uutta tutkittavaa riittää. Viimeisten kolmen vuoden ajan olen 

keskittynyt työssäni virtualisointiratkaisuihin ja lähinnä VMwaren vSphereen. Olen 

toiminut ympäristön ylläpito -ja myös kehitystyössä. Työ on keskittynyt pääosin 

kuitenkin työasemavirtualisointiin, joten tässä työssä lähdetään tutkimaan asiaa 

laajemmasta näkökulmasta ja otetaan mukaan palvelinvirtualisointi ja koko 

virtualisointikäsite yhtenä kokonaisuutena.  

1.1 Taustaa 

Yritysmaailman kilpailu on erittäin kovaa nykyään. Toiminnan tehostamiseen ja 

kilpailukyvyn parantamiseen etsitään koko ajan uusia keinoja. IT-yritysten asiakkaat 

ovat koko ajan valveutuneempia ja haluavat monesti räätälöityjä palveluita, joten 

joustavuutta tarvitaan. Vuosikymmenten ajan IT-yritysten suurimpia haasteita ovat 

olleet jatkuva virrankulutuksen nousu ja IT-laiteinvestointien ja laitteiden käytön 

kustannustehottomuus. Virtualisointi on tuonut erittäin hyvän keinon näihin haasteisiin. 

Kun aiemmin yhdellä laitteella pystyttiin ajamaan yhtä käyttöjärjestelmää, niin nykyään 

luku on jo yli sata yhtä fyysistä laitetta kohtaan. Harva käyttöjärjestelmä käyttää edes 

pientä osaa fyysisen palvelimen tehosta, joten ylimääräinen kapasiteetti voidaan ohjata 

käyttöön toisaalle, jossa sitä tarvitaan sillä hetkellä (Cisco, 2015).  

Virtualisointi tuo säästöjä tilojen ja sähkönkulutuksen suhteen, koska yksi fyysinen laite 

täydessä kuormassakin kuluttaa paljon vähemmän sähköä, kuin että laitteita olisi 

kymmeniä tai jopa satoja enemmän vajaalla kuormalla. Säästöjä tulee myös, kun 

tarvitaan entistä vähemmän fyysistä tilaa laitteille, jolloin vuokrakulut, sekä myös tilan 

jäähdytyskustannukset laskevat todella paljon. Virtualisointi tuo myös säästöjä 

työvoimakuluissa, koska virtuaalipalvelinten ylläpito on helpompaa ja nopeampaa, sekä 

mahdolliset ongelmatilanteet hoituvat yleensä etäyhteydellä (Brodkin, 2009). Tässä 

työssä on tapauksena Oulun kaupungin alainen liikelaitos, Oulun Tietotekniikka, jossa 

virtualisointiaste on yli 90 prosenttia palvelinten osalta. Esimerkkiyritystä käsitellessä 

on käytössä Oulun Tietotekniikan tarjoamia tilastoja virtualisoinnista, sekä 

avainhenkilöiden haastattelua aiheen osalta.  
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1.2 Edeltävä tutkimus 

Virtualisoinnista on jonkin verran aiempaa tutkimustietoa. Aluksi lähteitä on haettu 

Google Scholarista. Tämän lisäksi on käytetty hyväksi Oulun yliopiston kirjaston 

elektronisia tietokantoja Nelliä ja Oulaa. Myös teknologiatoimittajien manuaaleista on 

saatu spesifistä teknistä tietoa ja myös Internetin IT-alan julkaisut ovat olleet isossa 

roolissa lähteiden etsinnässä. Dittner ja Rule (2007) ovat kirjoittaneet 

palvelinvirtualisoinnin käsikirjan, joka käsittelee VMware-, Microsoft- ja CitrixXen-

virtualisointiteknologiaa. Teoksessa on tutkittu virtualisoinnin historiaa alkaen 1960-

luvulta aina Manchesterin yliopiston Atlas-tietokoneesta IBM:n M44- ja 44X-

projekteihin, sekä muihin virtualisointikäsitettä mullistaneisiin tutkimuksiin. Teoksessa 

on kuvattu ja vertailtu eri teknologioita erittäin puolueettomasta näkökulmasta. 

Vaughan-Nichols (2008) on tutkinut VMware- ja Citrix-virtualisointitekniikkojen 

tietoturvaongelmia. Vaughan-Nichols kehottaa yrityksiä muistamaan, että 

virtualisoidussa ympäristössä piilee pitkälti samat tietoturvaongelmat, kuin perinteisissä 

laitteissa ja käyttöjärjestelmissä, kuten se, että samalla fyysisellä laitteella ajettavat 

virtuaali-instanssit voivat jokainen sisältää erilaisen tietoturva-aukon, jotka kaikki 

voivat vaikuttaa koko IT-ympäristöön. 

VMware julkaisee verkkoon saataville virtualisointitapauksia (case) asiakkailta. 

Raportin mukaan Yhdysvalloissa Houstonin kaupungissa sijaitsee vakuutusalan yritys, 

Myron Steves virtualisoi oman IT-infrastruktuurinsa, joka koostui 100 palvelimesta ja 

sadoista työasemista. Suurimmat hyödyt nähtiin siinä, että palvelimia voitiin siirtää 

toiseen käyttöön ilman todella raskasta ja aikaa vievää laitteiden fyysistä siirtelyä. 

Lisäksi myös yrityksen hiilijalanjälki pieneni. Virtualisoinnin seurauksena IT-

toimintojen tehokkuus ja luotettavuus kasvoi. Lisäksi elintärkeäksi asiaksi nostettiin 

esille katastrofitilanteesta toipumisen nopeus ajallisesti mitattuna (VMware, 2011). 

Tämän lisäksi Marshall, Reynolds, McCroy (2006) vertailevat VMwaren ja Microsoftin 

ratkaisuja keskenään. Julkaisu perehtyy asiaan syvällisesti aina ohjelmointitasolle asti. 

Julkaisun perusteella VMware tools -niminen ohjelma on erittäin hyvä ratkaisu 

käyttökokemuksen ja käytettävyyden näkökulmasta. Se sisältää virtuaalikoneen ajureita 

ja ominaisuuksia. Kalliomäen (2012) Helsingin yliopistolle tekemä gradu tutkii, miten 

suorituskyky turvataan virtualisoidussa ympäristössä. Työssä käydään läpi miten 

laitteen resurssit, kuten prosessorit, muistit ja verkot virtualisoidaan tehokkaasti. Lisäksi 

työssä puhutaan myös ympäristön tietoturvasta ja korostetaan testaamista ennen uusien 

ominaisuuksien käyttöönottoa ja tuotantoon siirtämistä.  

Ruestin ja Ruestin (2009) julkaisu ehdottaa prosessia virtualisoinnin suunnittelulle ja 

käyttöönotolle. Suunnittelutyö on viisiportainen prosessi. Ensiksi tehdään havainnot 

nykyisestä infrastruktuurista ja listataan tietovarannot. Seuraavassa määritellään mitä 

virtualisointi on ja tämän jälkeen se mitä yrityksessä halutaan virtualisoida. Tässä 

vaiheessa tietenkin valitaan myös käytettävä tuote ja tehdään testausta. Lisäksi 

määritellään kaikki resurssit, kuten virtuaalikoneet, verkot. Kolmannessa vaiheessa 

suunnitellaan, miten laitteistosta saadaan maksimaalinen hyöty irti. Neljänteen 

vaiheeseen liittyy arkkitehtuurin suunnittelua ja viidennessä vaiheessa suunnitellaan ja 

toteutetaan tuotantoon siirtyminen, sekä ylläpito ja jatkuva kehittäminen. Tähän 

vaiheeseen kuuluvat myös varmuuskopioinnit ja katastrofista toipumiseen vaadittavat 

proseduurit.  

Reubenin (2007) julkaisussa käsitellään virtuaalikoneen tietoturvaa. Tutkimuksessa 

virtualisointi nähdään kustannustehokkaampana ja joustavampana ratkaisuna tuottaa IT-

palveluita, kuin perinteisellä mallilla toimiessa. Virtuaalikoneiden tietoturva on 
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kriittinen osa IT-infrastruktuuria, koska yksi tietoturvaton virtuaalikone voi vaarantaa 

koko IT-ympäristön.  

Virtualisointi ei tuo lisää tietoturvaa IT-infrastruktuuriin sellaisenaan. Yksi suuri 

tietoturvauhka on se, että virtuaalikone käyttää samoja loogisia instansseja kuin alla 

oleva tietokone. Toinen suuri uhka on, että markkinoilla on tarjolla monia erilaisia 

virtualisointiratkaisuja ja niiden ominaisuuksia. Tämä voi olla ongelma siksi, että 

monesti yritys tarvitsee enemmän kuin yhden ratkaisun, mikä voi johtaa tilanteeseen, 

jossa tietoturvauhkia on eri paikoissa. Suurin osa tietoturvaongelmista on joko 

isäntäkone (host) tai virtualisaattorin (hypervisor) tasolla, jolloin se tarkoittaa sitä, että 

koko ympäristön tietoturva on uhattuna. Reuben (2007) muistuttaa, että vaikka 

virtualisointi on erittäin toimiva ja kustannustehokas tapa tuottaa IT-palvelua, niin 

huonosti toteutettuna se voi olla uhka sekä virtuaaliselle että fyysiselle IT ympäristölle. 

Siksi yrityksen tietoturvaa tulisi kehittää ja auditoida koko ajan, jotta se pysyy kunnossa 

aina. 

Soundararajanin ja Andersonin (2010) esittää virtualisoidun datakeskuksen loogisten 

resurssien hallintamalleja. Energiatehokkuudenhallinta on merkittävä keino vähentää 

datakeskuksen sähkönkulutusta. Siirtymällä käyttämään yhden prosessoriytimen sijaan 

usempaa ydintä kerrallaan voidaan lisätä suorituskykyä huomattavasti. Uusimmat 

mikroprosessorit ja niiden sisältämät sirut lisäävät suorituskykyä ja parantavat 

toiminnallisuutta. Tämän lisäksi verkkoja, muisteja ja muita loogisia resursseja 

virtualisoidaan yhä enemmän ja enemmän, joka tuo joustavuutta datakeskukseen. 

Erityisesti jatkuvasti kehittyvä DRAM (Dynamic random access memory) -muisti, sekä 

yleistyvä SSD (solid state drive) -kovalevy antavat uusia mahdollisuuksia suorituskyvyn 

osalta. Haasteena on GPU:n (Graphics processing unit) eli grafiikkaprosessorin ja 

moniydinprosessorien myötä saavutettava korkea suorituskyky, jonka seurauksena 

virrankulutus kasvaa väistämättä. Virtualisoitu datakeskus tuo paljon hyötyjä, mutta 

myös haasteita, jotka yritysten täytyy saada ratkaistua. (Soundararajan ja Anderson, 

2010). 

Pilvipalveluiden tarkempi käsittely on rajattu tästä työstä pois vaikka se on oleellinen 

osa virtualisointia. Okuharan (2010) mukaan yksi osa tietoturvaa on se, että 

loppukäyttäjät ymmärtävät miten heidän käyttämänsä järjestelmä toimii. Kun käyttäjät 

ymmärtävät järjestelmän toiminnan niin he alkavat kiinnittää huomiota siihen, mikä on 

turvallinen ja vastuullinen tapa käyttää järjestelmiä. Pilvipalvelut antavat toisaalta 

käyttäjille paljon vapauksia. Periaatteessa heidän ei ole pakko tietää järjestelmän 

toiminnallisuutta, jolloin he voivat keskittyä ainoastaan sen käyttämiseen. On kuitenkin 

pelottavaa, jos käyttäjät luottavat sokeasti pilvipalvelun tarjoajaan joka tilanteessa. 

Pilvipalveluiden yleistyessä painotetaan yhä enemmän ja enemmän tietoturvan 

merkitystä ja siihen myös kiinnitetään huomiota palveluntarjoajien puolelta. (Okuhara, 

2010).  

Okuhara (2010) mainitsee julkaisussaan muutamia suurimpia tietoturvauhkia, joita 

pilvipalveluissa esiintyy. Yksi uhka on se, että palvelutarjoajan samalla fyysisellä 

laitteella tai fyysisen laitteen sisällä olevilla virtuaalipalvelimilla on usean eri asiakkaan 

tietoja. Tietoturvan näkökulmasta ajatellen voidaanko olla varmoja siitä, että tieto on 

varmasti aina erillään toisistaan, eikä esimerkiksi sekoitu toisen asiakkaan tietojen 

kanssa viruksen tai tietomurron seurauksena. Toinen riski palveluntarjoajan 

näkökulmasta on se, että onko tieto aina varmasti käytettävissä. Tässä on kysymys 

korkeasta käytettävyydestä. Suurimmat pilvipalveluidentarjoajat ovat luotettavia, mutta 

pienempien ja uusien palvelutarjoajien kohdalla tilanne voi olla toinen. (Okuhara, 

2010).  



11 

Yhdysvalloissa CSA (Cloud Service Alliance) on laatinut yleisen säännöstön 

pilvipalveluiden tietoturvasta. Se koostuu 12 eri osa-alueesta. Säännöstössä on 

tietoturvasta ja riskinhallinnasta tuttuja käsitteitä, kuten esimerkiksi pääsynvalvontaa, 

salausmenetelmiä, teknistä tietoturvaa, sekä lakiasioita. Julkaisun pääjohtopäätös on se, 

että hyvin suunniteltu ja toteutettu pilvipalvelu on tarpeeksi tietoturvallinen käyttää 

kunhan tiedostaa sen sisältämät uhkat ja riskit. (Okuhara, 2010). 

Rittinghouse (2009) esittää julkaisussaan, miten pilvipalveluita toteutetaan, hallitaan ja 

miten tietoturva tulisi toteuttaa. Julkaisun tarkoituksena on selventää käsitteiden 

pilvipalvelu ja pilvilaskenta merkitystä. Kirjoittaja esittää, että ymmärtääkseen termin 

pilvilaskenta täytyy ensin tuntea historiaa IT-alan kehityksestä nykypäivään aina 

perinteisestä tietotekniikan toteutuksesta virtualisointiin ja pilvipalveluun. Tärkeintä on 

nähdä asiat, jotka vaikuttivat siihen, että kehitys alkoi siirtyä virtualisoinnin ja 

pilvipalveluiden suuntaan. Yksi tärkeä syy oli se, että järjestelmiä tuli päästä 

käyttämään erilaisilta päätelaitteilla työasemasta aina puhelimeen, sekä se, että 

varsinkin pienillä yrityksillä IT-infrastruktuurin ja resurssien hankkimiseen kului 

merkittävä määrä rahaa suhteessa käytössä olevaan budjettiin. Pilvipalvelujen 

menestymisen ja kasvamisen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat teknologian standardointi, 

sekä erilaiset lait, jolla turvataan säilytettävän datan turvallisuus ja saatavuus 

vuorokauden ympäri. Julkaisussa korostetaan myös voimakkaasti sitä, että eri 

teknologiayritysten yhteistyö pilvipalveluteknologiassa on johtanut teknologian 

kehittymiseen ja yleistymiseen. Rittinghouse (2009). 

Pilvipalveluilla on kolme isoa tuotekokonaisuutta: sovellus eli Software as a service 

(Saas) ja alusta eli Platform as a service (PaaS), sekä infrastruktuuri eli Infrastructure as 

a service (IaaS) palveluna. Näiden avulla palveluntarjoajat ovat pystyneet toimittamaan 

asiakkaalle asiakkaan tilaamia tuotteita ajallaan ja toimintavarmasti, koska tuote on heti 

saatavilla. Kun ajatellaan esimerkiksi perinteistä yrityksen IT-infrastruktuuria, joka on 

toteutettu laitteistopohjaisesti (Rittinghouse, 2009).  

Palvelun toimittaminen on voinut jäädä kiinni yhdestä tai useammasta eri syystä, jotka 

eivät johdu itse yrityksestä, kuten, että levytilaa, prosessoria, muistia tai laitetta on 

jouduttu tilaamaan erikseen ja toimitusajat eivät ole pitäneet tai muuten vain olleet 

pitkiä. Rittinghousen (2009) esittää, miten pilviverkosto rakennetaan konkreettisesti 

alusta lähtien. Huomioon otettavia asioita ovat muun muassa se, että kannattaa 

hyödyntää jo olemassa olevia tekniikoita ja yhteistyökumppaneita. Isoin asia on siirtyä 

perinteisestä ajattelutavasta palveluorientoituneeseen tapaan, sekä käyttää avoimen 

lähdekoodin ratkaisuja. Tietoturvaa on käsitelty julkaisussa perusteellisesti. 

Tietoturvaan liittyy tietoturvan hallintaa ja johtamista, johon riskihallinta ja 

riskianalyysin tekeminen liittyy olennaisesti. Varsinkin tietoturvan osuus pätee pitkälti 

myös IT-alan yrityksen virtualisointiratkaisuissa. (Rittinghouse, 2009). 

Voidaan sanoa, että edeltävää tutkimustietoa tutkiessa huomaa sen kuinka laaja 

virtualisointikäsite on ja mihin kaikkialle se on levinnyt. Virtualisoinnin käyttöönotto ei 

ole yksinkertaista, vaan se vaatii aina tarkan päämäärän, esitutkimuksen, suunnittelun ja 

analyysin siitä, mitä yritys tarvitsee, jonka jälkeen virtualisointi täytyy suunnitella ja 

toteuttaa kaikista näkökulmista käsin. Hyvä asia on se, että toteutettuja virtualisoinnin 

käyttöönottotapauksia on löydettävissä Internetista. Niiden perusteella voi katsoa miten 

vältetään pahimmat sudenkuopat ja mikä on järkevin tapa toteuttaa asioita. Teknisten 

asioiden lisäksi yksi tärkeimmistä asioista on tietoturva, jonka täytyy olla hyvällä 

tasolla. 
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1.3 Tutkimusongelma, tutkimusmenetelmä ja rajaukset 

Tämän työn tarkoitus on selvittää, miten virtualisointi vaikuttaa keskisuuren IT-

yrityksen toimintaan. Työssä yritetään saada vastaus siihen, miten virtualisoinnilla 

voidaan tehostaa keskisuuren IT-organisaation toimintaa. Työssä pyritään myös 

löytämään virtualisoinnin suurimmat hyödyt, haitat, sekä riskit. Esimerkkiyrityksenä on 

oma työpaikkani Oulun Tietotekniikka liikelaitos, joka on kaupungin alainen yksikkö. 

Oulun Tietotekniikka hoitaa sisäisten ja myös joidenkin ulkoisten asiakkaiden IT-

palvelut. Haastattelun ja tilastojen avulla on tarkoitus havainnollistaa, mitä hyötyjä ja 

haasteita virtualisointi on tuonut esimerkkiyrityksessä.  

Työ keskittyy keskisuureen yritykseen, joten kaikki asiat eivät välttämättä päde 

pienemmissä tai suuremmissa yrityksissä. On kuitenkin todennäköistä, että niissäkin 

useimmat kysymykset ovat samankaltaisia. Työ keskittyy palvelinten, työpöytien ja 

työasemien virtualisointiin. Virtualisoitavissa on myös muita laitteita ja palveluita, 

mutta niitä ei tässä työssä käydä tarkemmin läpi, jotta työstä ei tule liian laaja. Lisäksi 

voi mainita, että työssä tarkasteltavana on pääosin VMwaren virtualisointiratkaisu ja 

muita ratkaisuja, kuten Microsoft HyperV, CitrixXen käytetään vain pinnallisin puolin 

vertailukohteena, sekä esitellään ne lyhyesti. Linux-pohjaiset virtualisointiratkaisut 

rajataan tutkimuksesta pois. Lisäksi myös olennaisesti virtualisointiin liittyvä 

pilvipalveluteknologia on jätetty tämän työn ulkopuolelle. Pilvipalvelut on osa 

virtualisointia, joten on perusteltua, että se on käyty läpi lyhyesti tässä työssä. 

Pilvipalveluiden perusteellinen käsittely on yksi potentiaalinen jatkotutkimuskohde. 

Tutkimusongelmaa on määrä lähestyä aiheeseen liittyvien elektronisten ja painettujen 

lähteiden kautta, sekä oman työkokemuksen kautta kertyneen tiedon ja taidon myötä, 

sekä laadullisella tutkimuksella, joka toteutetaan haastatteluna työpaikalla 

virtualisoinnista vastaavan henkilön kanssa. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen 

tapaustutkimus. Kysymykset lähetetään etukäteen haastateltavalle, jonka jälkeen 

pidetään noin 30 minuutin puolistrukturoitu haastattelutilaisuus, joka kirjataan koneelle 

haastattelun aikana. Tämän jälkeen aineisto litteroidaan, jonka pohjalta saatua aineistoa 

analysoidaan, tulkitaan ja tulokset esitetään laadullisen tutkimuksen edellyttämällä 

tavalla (Metsämuuronen, 2011, kappaleet 6-9). Tutkimuksen analysoinnissa on käytetty 

osittain Krippendorffin (1980, Chapter III) kvalitatiivista sisällönanalyysia.  

Lisäksi samoja kysymyksiä on kysytty virtualisoinnin parissa työskenteleviltä 

henkilöiltä kolmelta eri tasolta. Ensimmäinen taso on asiakastuki, johon asiakas ottaa 

ensimmäisenä yhteyden. Toinen taso hoitaa asiakastuen välittämät palvelupyynnöt, jos 

ne on ratkaistava nopeasti. Kolmantena tasona on asiantuntijataso, johon siirretään 

kaikista haastavimmat palvelupyynnöt. Yhteensä haastateltavia oli kymmenen. 

Haastattelujen tulokset ja analysointi tapahtuu tutkielman kappaleessa neljä Tapaus 

Oulun Tietotekniikka ja sen alaluvuissa. Haastattelusta saatua tietoa vertaillaan myös 

lähteiden perusteella saatuun tietoon siitä, miten vastaavat asiat ovat keskimäärin 

muissa yrityksissä. 

1.4 Tutkielman rakenne 

Ensimmäinen luku on työn johdanto. Ensimmäisen luvun päättää edeltävä tutkimus, 

johon on kerätty aiheesta löytyvää entistä tutkimusta, sekä esimerkkitapauksia 

virtualisoinnista. Ensimmäisessä luvussa pureudutaan myös tutkielman 

tutkimusongelmaan, sekä mitä rajauksia aiheen valinnassa on tehty. 
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Toisessa luvussa käydään läpi virtualisointikäsitettä. Luvussa selvennetään 

virtualisoinnin historiaa. Lisäksi kerrotaan syitä miksi keskisuuressa yrityksessä pitäisi 

siirtyä käyttämään virtualisointia tai, jos sitä käytetään, niin miksi virtualisointiastetta 

olisi syytä nostaa entisestään. Tähän aiheeseen liittyy olennaisesti virtualisoinnin riskit 

ja huonot puolet. Lopuksi tehdään katsaus, miten virtualisointi sulautuu Vihreä IT 

ajattelumallikokonaisuuteen ja mitkä ovat sen tulevaisuuden näkymät.  

Kolmannessa luvussa esitellään kolme suurinta palvelin- ja 

työasemavirtualisointiratkaisujen teknologiatoimittajaa. Ensimmäisenä käydään läpi 

VMwaren vSphere ja Horizon tuoteperheet, jotka ovat palvelin- ja 

työasemavirtualisointituotteita, sekä sovellusvirtualisointiin tarkoitettu tuote Thinapp. 

Vastaavasti Citrixilta esitellään XenApp sovellusvirtualisointituote, sekä XenDesktop, 

jota käytetään työasemavirtualisointiin. Viimeisimpänä tuotteena on Microsoftin 

HyperV, jolla voidaan tehdä sekä palvelin että työasemavirtualisointia. Näiden kolmen 

esittelyn lisäksi luvussa lopuksi tehdään vertailua tuotteiden välillä. 

Neljännessä luvussa käydään läpi tapausyritys. Luvussa esitellään tapausyrityksen 

toimintaa yleensä. Tämän lisäksi olen järjestänyt henkilöhaastattelun virtualisoinnista 

vastaavan henkilön kanssa yrityksessä ja tämän haastattelun tulokset esitellään myös 

neljännessä luvussa. Lisäksi mielipiteitä virtualisoinnista puolesta ja vastaan on kyselty 

virtualisointiratkaisujen kanssa työskenteleviltä asiantuntijoilta, sekä myös yrityksen IT-

tuesta, jossa ongelmista yleensä kuullaan ensimmäisenä. Tämä tuo mielestäni aika 

kattavan kuvan aiheesta. 

Luvussa viisi kerätään yhteen työn lopputulokset. Luvussa tuodaan esille seikkoja 

virtualisoinnista monesta eri näkökulmasta. Samassa luvussa on myös omakohtainen 

pohdinta aiheesta ja se, mitä osaa työn aiheesta voisi tutkia myöhemmin 

jatkotutkimuksen muodossa.  Haastattelun kysymyslomake ja vastaukset löytyvät työn 

liitteistä. 
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2. Virtualisointi käsitteenä 

Virtualisointi on tekniikka, jolla erotetaan fyysinen laite, kuten palvelin 

sovelluskerroksesta. Esimerkiksi yksi fyysinen palvelinlaite voi pitää sisällään useita 

virtuaalisia palvelininstansseja, jotka eivät näe toisia instansseja (Daly, 2012). Tästä 

seuraa se ettei yhteensopivuusongelmia ilmene tai ainakin niiden määrä vähenee. 

Suurimpana erona perinteiseen tapaan on se, että fyysisten laitteiden määrän tarve 

putoaa. Näin ollen virtualisointi tuo säästöjä laitekustannuksissa, sekä 

sähkönkulutuksessa, kun lasketaan yhteen laitteiden sähkönkulutus ja ilmastointi, sekä 

jäähdytyslaitteiden viemä sähkö.  Tämän lisäksi konesalin ei tarvitse olla niin iso 

kooltaan, jolloin voidaan säästää myös vuokra- ja tilakustannuksissa. Palvelinten lisäksi 

on mahdollista virtualisoida ainakin USB-laitteet, ohjelmat, sovellukset ja järjestelmät. 

Tarkemmalla tasolla voidaan virtualisoida esimerkiksi: keskusmuisti, prosessori 

(suoritinytimet), levyjärjestelmät ja levyt, verkkokytkimet ja -kortit, sekä kokonaiset 

verkot (virtuaaliset VLAN -verkot). 

Kun palvelin päätetään virtualisoida, niin laitteesta voidaan saada oikein konfiguroituna 

kaikki teho irti. Monesti fyysinen palvelin sisältää vakiona ylimääräistä kapasiteettia, 

mutta virtuaalipalvelimelle voidaan määrittää resurssit yksityiskohtaisesti ja jakaa 

resursseja palvelimelta toiselle. Tietoturvan osalta tietoturvan ydin CIA (confidentiality, 

integrity, availibility) täyttyy, kun järjestelmät eivät ole sidottuja laitteisiin esimerkiksi 

laiterikon sattuessa (Beaver ja Haletky, 2012). Kaikki tieto sijaitsee datakeskuksessa, 

joka on yleensä yrityksen turvallisin ja tietovarmin paikka. IT-ympäristö voidaan 

kahdentaa useampaan fyysiseen sijaintiin. Täten myös palautuminen ongelmatilanteista 

nopeutuu merkittävästi.  

2.1 Virtualisoinnin historiaa 

Virtualisointikäsitteen voidaan sanoa syntyneen 1960-luvulla, kun IBM alkoi selvittää, 

miten heidän keskustietokone voitaisiin virtualisoida. Alussa käytettiin käsitteitä 

virtuaalikone (virtual machine), joka on vieläkin käytössä, sekä virtual machine 

monitor, joka tunnetaan nykyisin paremmin nimellä hypervisor (Brodkin, 2009).  

1970–1980-luvuilla oli käytössä yli 70 erilaista tietokoneiden käyttöjärjestelmää, mutta 

ylivoimaisesti suosituimmaksi nousi Windows, jota se on edelleenkin vaikka Linux on 

saanut jonkin verran jalansijaa markkinoilla. Yritykset alkoivat vähitellen siirtää 

ohjelmistoja Windowsin palvelinalustalle, mutta ongelmana oli se, että yhdellä 

palvelimella pystyttiin useimmiten ajamaan vain yhtä sovellusta. Palvelinlaitteiston 

hinta laski, joten kustannusrajoitukset eivät olleet estona (Brodkin, 2009).  Alusta pitäen 

palvelinkoneet erotettiin työasemista sijoittamalla ne omaan tilaansa datakeskukseen. 

Ajan myötä datakeskuksista tuli väistämättä kooltaan isompia ja isompia ja entiset tilat 

alkoivat käydä ahtaiksi. Useissa yrityksissä konesalien laajentaminen ei enää 

onnistunut. Esteeksi tulivat sähkö- ja jäähdytystehon puute.  

Usein esteeksi tuli se, että datakeskuksen rakenne oli sekava. Yrityksissä ei välttämättä 

tiedetty jokaisen palvelimen käyttötarkoitusta tahi omistajuutta, myös kaapelointi oli 

erittäin sekavaa.  
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Siirryttäessä 2000-luvulle esimerkiksi Yhdysvalloissa palvelinten virrankulutus oli noin 

kaksi prosenttia koko maan virrankulutuksesta. Toiset kaksi prosenttia vei palvelinten 

jäähdytys. Palvelinten määrä kasvoi vuosien 2000–2005 välillä 16 miljoonasta 30 

miljoonaan.  Mooren lain (Gordon Moore, Intel, 1965) mukaan tietokoneiden tehokkuus 

kasvaa koko ajan, koska transistorien määrä kaksinkertaistuu kahden vuoden välein.. 

Uudet sovellukset ja järjestelmät vaativat aina vain lisää tehoa, joten fyysisten 

palvelimien elinkaari jäi välillä todella lyhyeksi noin kolmesta viiteen vuoteen. 

Ongelmana oli myös se, että palvelinten lukumäärä kasvoi ja palvelinten resurssien 

käyttöaste oli samalla huomattavan alhainen. Käytössä olevasta kapasiteetista jäi 

hyödyntämättä suurin osa. VMware toi vuonna 2001 ensimmäisen 

virtualisointiratkaisun, joka toi ratkaisun tähän ongelmaan. Tämä tarkoitti sitä, että 

monta palvelinta, sovellusta tai järjestelmää saatiin sijoitettua yhdelle fyysiselle 

laitteelle ilman minkäänlaisia yhteensopivuusongelmia. Heti alkuun tuli monta hyötyä: 

tilaa jäi enemmän datakeskukseen, sähkönkulutus laski, ylläpitotoimet nopeutuivat, sekä 

laitteiston elinkaari piteni. Aluksi noin viittä palvelinta voitiin suorittaa yhdellä 

laitteella. Nykyisin määrä on jo satoja (Brodkin, 2009). 

2.2 Virtualisoinnin tavoitteet ja syyt siihen siirtymiseen 

Virtualisoinnin tavoite yrityksissä on tehostaa yrityksen toimintaa siten, että yrityksen 

toiminnot olisivat entistä kustannustehokkaampia. Virtualisoinnilla saadaan laskettua 

yrityksen juoksevia menoja ja kuluja, kuten sähkönkulutusta, jonka laskeminen tuo 

selviä säästöjä rahassa mitattuna. Tilavuokrissa voidaan myös säästää, jos IT-laitteet 

saadaan sijoitettua pienempään tilaan. 

Kinnusen (2009) mukaan monessa yrityksessä johdolta saatava IT-budjetti pienenee 

koko ajan, mutta nykyiset, sekä uudet asiat pitäisi pystyä hoitamaan vähintään yhtä 

hyvin. Tämä on usein todella haasteellista perinteisillä menetelmillä. Yksi 

potentiaalinen lääke tähän ongelmaan on virtualisointi. Kinnusen (2009) mukaan yli 

70 % IT-budjetista kuluu juoksevaan toimintaan, kuten infrastruktuurin ylläpitoon ja 

hankintoihin, mutta vain alle 30 % budjetista menee innovaatiotyöhön, sekä siihen, 

miten yritys voisi saada kilpailuetua muihin yrityksiin. 

Virtualisoinnin avulla koko IT-infrastruktuurin elinikä kasvaa. Toisin sanoen 

sovellusten, käyttöjärjestelmien, sekä laitteistojen elinkaaret pitenevät. Keskimäärin 

sovelluksen ylläpitoon menee rahaa 60 % vähemmän. Tarkastellessa sadan sovelluksen 

ylläpitoon tarvittavia tukihenkilöitä laskee määrä jo yhteen kymmenesosaan. Tämän 

lisäksi katastrofitilanteen sattuessa datakeskuksessa tappio liiketoimintaan on 

keskimäärin yksi seitsemäsosaa pienempi. Tivin tutkimuksen mukaan yli 80 % 

käyttäjistä ilmoitti pääasialliseksi syyksi infrastruktuurikulujen karsimisen 

virtualisoinnin avulla. Tilaston mukaan yli 80 % suomalaisista yrityksistä käyttää 

virtualisointia ainakin jollakin tasolla (Kinnunen, 2009).  

2.3 Virtualisoinnin riskit ja huonot puolet 

Virtualisointialustan rakentaminen on hyvin vaativa ja tarkka toimenpide. Alusta täytyy 

mitoittaa oikein. Ensimmäiseksi pitää laskea ja suunnitella oikea määrä levytilaa alustan 

käyttöön. Suorittimien ja ytimien määrä täytyy myös mitoittaa oikein.  

Lisäksi myös muistimäärä ja tietoliikenneverkot ovat avainasemassa suunnittelussa. 

Yleensä on perusteltua ostaa suunnittelutyö ammattilaisilta, jos omasta yrityksestä ei 

löydy tarpeeksi syvällistä osaamista. Vaikka työ maksaa yleensä paljon, niin se 
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luultavasti tulee lopulta halvemmaksi, kuin se, että tekee itse virheet.  Testausta on syytä 

tehdä huolella testiympäristössä ennen tuotantoon siirtymistä, jotta vältytään ongelmilta. 

Suositellaan, että käytetään alan parhaita käytäntöjä, kuten esimerkiksi ITIL säännöstöä. 

Lisäksi on varmistettava, että yrityksen muutoksenhallinta toimii, koska muutosten 

vaikutukset voivat olla laaja-alaisia (Hentunen, 2012). 

Kun virtuaaliympäristö otetaan käyttöön, niin yleensä toimintatavat ja vastuut 

muuttuvat. Kannattaa pitää huoli, että kaikki tietävät uudet vastuunsa ja toiminnoille 

löytyy vastuuhenkilöt. Organisaation sisäinen yhteistyö on todella tärkeää, koska 

virtuaaliympäristö koostuu ja on riippuvainen monesta asiasta, kuten: palvelinalustasta, 

tietokannoista, palomuureista, kuormantasaajista ja verkoista (Hentunen, 2012). Lisäksi 

yksi tärkeimmistä virtualisointialustan osista on tietoturva. Samanlaisia tietoturvauhkia 

liittyy sekä virtualisoituun että perinteiseen laitteistoon. Koska yksi alusta sisältää useita 

järjestelmiä, tietokantoja ja dataa, niin jopa yksi suojaamaton virtuaalikone alustalla voi 

aiheuttaa vakavan tietoturvauhan koko alustalle. Tähän hyvänä ratkaisuna on 

pääsynhallinnan rajaaminen vain tietyille henkilöille, sekä virtuaalikoneiden 

säännöllinen päivityssykli. Myös teknisiä apuvälineitä on paljon liittyen esimerksi 

autentikointiin, logitietoihin, varmistuksiin (Hentunen, 2012).  

Ennen kuin virtualisointiin ollaan siirtymässä on syytä muistaa, että kaikkia sovelluksia 

ja järjestelmiä ei kyetä virtualisoimaan. On myös järjestelmiä joita ei ehkä kannata 

virtualisoida. Sovelluksen elinkaari voi olla loppuvaiheessa, joten kannattaa miettiä 

onko virtualisointi järkevää. Varsinkin vanhat sovellukset voivat olla huonosti tehtyjä 

tai, niin järjestelmä- tai laiteriippuvaisia, että niitä ei pysty virtualisoimaan. Lisäksi 

sovellukset voivat vaatia todella paljon tehoa (Hentunen, 2012). Varsinkin jos käytetään 

mallinnusohjelmia, niin voidaan tarvita erillisiä näytönohjainkortteja datakeskuksen 

palvelinlaitteisiin. Yleisesti ottaen noin 90 % sovelluksista on virtualisoitavissa. On 

myös todella tärkeää, että sovellustoimittajaan ollaan yhteydessä ennen virtualisointia, 

jotta voidaan olla varmoja, että sovellus toimii.  

2.4 Virtualisointi osana Vihreä IT – ajatusta 

Vihreä IT (Green IT) tarkoittaa tietokonelaitteiden koko elinkaaren hallintaa 

ympäristöystävällisellä tavalla. Termi on IFG: n (International Federation of Green ICT 

and IFG Standard) kehittämä. Tähän kuuluu elinkaaren vaiheet laitteiden valmistuksesta 

aina kierrätykseen. Tavoitteeseen päästään, kun käytetään vähän luontoa kuormittavia 

aineita. Virtualisointi voidaan laskea osaksi Vihreä IT-käsitettä. Onnistuneen 

ympäristöystävällisen IT-palvelun tuottamiseen tarvitaan yleensä virtualisointia, koska 

sen avulla sähkönkulutus laskee huomattavasti, kun vertaa siihen, että palvelu 

tuotettaisiin perinteisesti fyysisillä laitteilla (Karkimo, 2010). Voidaan siis sanoa, että 

virtualisointi on iso ja kriittinen osa Vihreä IT-ajatusmallia.  

Vihreä IT-ajatusta voidaan hyödyntää myös työasemissa. Esimerkiksi Oulun 

kaupungilla on käytössä VMware Horizon virtuaalityöpöytäpalvelu. Virtuaalityöpöytää 

voidaan käyttää huomattavasti vähemmän virtaa kuluttavilla päätelaitteella, kuten 

esimerkiksi ohutpäätteillä (zero client). Unideskin (2015) energiasäästölaskurin mukaan 

ohutpääte syö keskimäärin aktiivisessa käytössä 25 wattia tunnissa, kun taas perinteinen 

työasema noin 80 wattia. Passiivisena olevina laitteiden tehonkulutuksen suhde on 8 ja 

60. Aktiivisella käytöllä olevilla laitteilla säästösuhde on siis yli kolminkertainen ja 

passiivisena ollessa jopa 7,5 -kertainen. Passiivinen laite on tilassa, jossa se on 

käynnissä ilman käyttöä. Aktiivisena oleva laite on käynnissä ja sillä käytetään 

esimerkiksi Internet-selainta ja tietokoneen varusohjelmia.  
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2.5 Virtualisointi ja pilvipalvelut 

Pilvipalvelu tarkoittaa sitä, että tietoteknisia resursseja tarjotaan asiakkaalle Internetistä 

käsin. Pilvipalvelut tarjoavat nimensä mukaisesti asiakkaalle erilaisia palveluita. Ne 

voidaan jakaa kolmeen päätasoon. Ensimmäisenä on sovellus tai järjestelmä palveluna 

(Software as a service). Toisena on infrastruktuurin tarjoaminen palveluna 

(Infrastructure as a service). Kolmantena puolestaan IT-alusta palveluna (Platform as a 

service). Näistä käytetään myös lyhenteitä SaaS, IaaS ja PaaS. Kaikkea kolmea 

pääluokkaa kutsutaan myös nimellä XaaS, jonka karkea suomennus on ”mitä tahansa tai 

jotakin palveluna” eli anything or something as service (Fulton, 2012).  

Pilvipalveluiden ajatuksena on, että yrityksen ei tarvitse välttämättä ostaa 

datakeskuskapasiteettia ja laitteita palvelimien ja järjestelmien ajamiseen, vaan kaikki 

ne voidaan ostaa pilvestä, jolloin maksetaan vain käytöstä. Edistyksellisten 

pilvipalvelujen rajapinnat ovat niin kehittyneitä, että päätelaitteen käyttöjärjestelmällä 

tai sen osilla, kuten selaimella ei ole mitään merkitystä käyttöä ajatellen. Tavoitteena 

pilvipalveluissa on, niin kehittynyt tietotekninen laskenta, että loppukäyttäjä ei huomaa 

eroa käytettäessä samaa resurssia pilvestä tai oman yrityksen IT-infrastruktuurista. 

Tämä siksi, että ohjelmat näyttävät samoilta ja tavallaan ovatkin samoja sovelluksia, 

kuten perinteiselle työasemalle asennettavat, vaikka oikeasti käyttäjän työasemalta 

otetaan, vain yhteys pilvipalveluun (Fulton, 2012).  

Pilvipalveluiden toimintamalli on erilainen kuin perinteisessä tietotekniikassa. Toisin 

kuin vanhassa mallissa, jossa laitteet ostetaan tietyllä hinnalla ja tai maksetaan kiinteää 

kuukausimaksua, pilvipalveluissa hinnoittelu perustuu käyttöpohjaiseen veloitukseen. 

Myös ylläpito saadaan pois omista tehtävistä. Yleensä pilvipalvelut perustuvat 

itsepalvelumalliin, jossa asiakas kirjautuu portaaliin, josta hän voi itse tilata resursseja ja 

tarvittaessa voi myös vähentää niitä. Hinta päivittyy sen mukaan oikealle tasolle. 

Mallista voi hyötyä esimerkiksi siinä tapauksesta, kun tarvitaan vähäksi aikaa käyttöön 

resursseja ja resursseista päästään eroon testin päätyttyä (Fulton, 2012). 

2.6 Tulevaisuuden näkymät 

Kun seurataan virtualisoinnin kehitystä viime vuosikymmenien aikana, niin voidaan 

ennustaa, että sen suosio jatkaa kasvuaan. Tulevaisuudessa virtualisointiaste voi nousta 

lähelle sataa prosenttia, kun vanhoista laitteistoriippuvaisista järjestelmistä ja 

sovelluksista päästään eroon, jonka jälkeen kaikki järjestelmät voivat olla 

virtualisointiyhteensopivia. Tämä kuitenkin tulee vaatimaan vielä lisää aikaa, koska 

vanhoja laitteistoriippuvaisia järjestelmiä on käytössä todella paljon. Näyttää siltä, että 

osa yrityksistä on niin vanhanaikaisia, että kiirettä virtualisointiin ei ole. Syynä voi olla 

se, että uuden kehitykseen ei ole tarpeeksi resursseja tai se on liian kallista (VMware, 

2006).  

Virtualisointi tulee kuitenkin halvemmaksi pidemmällä aikavälillä ja ne yritykset, jotka 

eivät pysy teknologioiden ja alan yleisessä kehityksessä mukana kuihtuvat lopulta pois 

tai ainakin heidän liiketoiminta kärsii siitä merkittävästi. Teollisuudessa käytettävät 

erittäin raskaat ja joustamattomat järjestelmät ovat esimerkki hankalasti 

virtualisoitavista rakenteista. Muun muassa näiden järjestelmien käyttöjärjestelmien 

tukitaso voi olla sillä tasolla, mille se on alun perin tehty. Järjestelmät voivat olla jo alun 

perin rakennettu sillä tavalla, että muutoksien tekeminen on lähes mahdotonta ja se 

pitäisi tehdä uudestaan lähes alusta saakka (VMware, 2006).  
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Perinteisen virtualisoinnin rinnalle ovat viime vuosina nousseet myös pilvipalvelut. 

Pilvipalvelut ovat erinomainen tapa tuottaa tai käyttää IT-palveluita, kun oman IT-

infrastruktuurin ostaminen ja ylläpito osoittautuu liian kalliiksi. Pilvipalveluilla voidaan 

periaatteessa toteuttaa kaikki yrityksen tarvittavat IT-palvelut, kun tiedostaa riskit. 

Arkaluontoisen datan tallentaminen pilveen on melko riskialtista tietoturvan 

näkökulmasta. Myös tiedonsaatavuus voi olla ongelma, kun palvelut eivät ole omassa 

hallinnassa. Yhteenvetona voidaan sanoa, että virtualisointi ja pilvipalvelut tulevat 

todennäköisesti syrjäyttämään lähes kokonaan perinteisen tavan tuottaa IT-palveluita. 

Se tuo niin paljon säästöjä, että sellaista kilpailuetua ei voi syrjäyttää yrityksissä 

(VMware, 2006).  
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3. Virtualisointitekniikat 

Virtualisointiteknologioita on markkinoilla useita. Niistä kolme suosituinta toimittajaa 

markkinaosuuksilta ovat VMware, Citrix ja Microsoft. VMwarella on vSphere-, 

Citrixilla Xen- ja Microsoftilla HyperV-tuotteet. Markkinoilla on tarjolla myös Linux-

pohjaisia virtualisointiteknologioita, mutta niitä ei käsitellä tässä tutkielmassa, koska ne 

ovat harvinaisempia ja ratkaisuja on niin monta. 

Hernandezin (2013) mukaan x86-arkkitehtuurin palvelinten virtualisointiaste oli 

maailman mittapuulla vain noin 51 prosenttia. TIV:n vuonna 2009 laatiman tilaston 

mukaan suomalaisista yrityksistä noin 70 prosenttia hyödyntää virtualisointia 

yritystoiminnassa. VMware on markkinajohtaja datakeskusvirtualisoinnissa Suomessa. 

Yli 80 prosentilla yrityksistä on käytössä VMwaren ratkaisuja. Microsotin 

virtualisointituotteita on käytössä vain 17 prosentilla yrityksistä. Kun verrataan 

yksityisiä yrityksiä ja julkisyhteisöjä, niin erot ovat marginaalisia. VMware on suosituin 

myös julkishallinnossa 78 prosentin osuudella, kun yksityisellä osuus on 83 prosenttia. 

HyperV:n osalta lukemat ovat yksityisillä 13 prosenttia ja julkisyhteisöllä 19 prosenttia 

(Mäkinen, 2009). Eurooppalaiset ovat tulleet jäljessä mukaan virtualisointiin, mutta 

ovat muutaman vuoden aikana tehneet isoja investointeja virtualisointiin. Virtualisointia 

käyttävien yritysten määrä kasvoi vuosien 2005–2007 välillä 62 prosentista aina 78 

prosenttiin. Myös niiden yritysten määrä, jotka ovat sanoneet, että eivät aio hyödyntää 

virtualisointia on kasvanut vuosina 2005–2007 16 prosentista jopa 27 prosenttiin 

(Barker, 2007).  

3.1 VMwaren virtualisointi tekniikat 

Virtualization Overviewin (2006) mukaan Vmware tarjoaa virtualisointiratkaisuja 

moneen tarkoitukseen. Tunnetuin on vSphere palvelinvirtualisointi. Tämän lisäksi 

ratkaisuja on tarjolla sovellusvirtualisointiin, johon soveltuva tuote on Vmware 

Thinapp. Tämän lisäksi verkkovirtualisointiin on tarjolla virtuaalisia kytkimiä: 

wSwitch, distributed switch (hajautettu kytkin). Tallennusratkaisuihin puolestaan 

virtuaaliset datasäiliöt (datastore), sekä tiedostojärjestelmänä VMFS (Virtual Machine 

File System).  

3.1.1 VMware vSphere palvelinvirtualisointi 

VMwaren Vsphere-tuote on maailmanlaajuisesti johtava palvelinvirtualisointialusta 

jossa voidaan ajaa tehokkaasti virtuaalipalvelimia, sekä esimerkiksi 

virtuaalityöpöytäympäristöjä. vSpherea voidaan sanoa virtualisointia varten 

tarkoitetuksi käyttöjärjestelmäksi. vSpheren taustalla on yleensä tehokkaita palvelimia, 

kuten HP:n (Hewlett Packard) Blade-palvelimia. Niissä ajetaan ESXi isäntäkone-

virtualisointiohjelmistoa. Resursseja, kuten suorittimet, muistit ja verkkokorttien 

käyttöä voidaan rajata resurssipooleilla. Resurssipooleihin voihin voidaan määritellä 

minimi- ja maksimimäärä resursseja, joita virtuaalikoneet saavat käyttöönsä. 

Virtuaalikoneet voivat olla virtuaalisia työpöytiä, palvelimia tai sovellutuksia. vMotion 

(virtual motion) pitää huolen siitä miten virtuaalikoneet saavat resursseja ja tekevät 

tarvittaessa migraatioita (ks. käsitteet) ESXi hostilta toiselle (Virtualization Overview, 

2006). vSphere arkkitehtuuri on nähtävillä kuvassa yksi. 
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Kuva 1. VMware vSphere infrastruktuuri (Softpedia, 2015) 

3.1.2 VMware Horizon View virtuaalityöpöytä ympäristö 

VMware vSphere-arkkitehtuurin päälle on mahdollista rakentaa VMware Horizon 

virtuaalityöpöytäympäristö.  VMware Horizon-virtualisoinnilla erotetaan sovellus, 

käyttöjärjestelmä ja laitteistokerros omiksi yksiköiksi, jolloin ylläpito ja muutokset 

helpottuvat. Horizon-ympäristöllä käyttäjälle tarjotaan etäyhteys omaan 

henkilökohtaiseen virtuaalikoneeseen ja tarvittaviin ohjelmiin ja järjestelmiin, jotka 

sijaitsevat yrityksen datakeskuksessa. Yhteyden saaminen onnistuu lähes kaikilla 

laitteilla client-ohjelmiston avulla tai nykyisin myös Web -selaimella HTML 5-

standardin avulla (Virtualization Overview, 2006).  

Virtuaalityöpöytää voi käyttää perinteisellä työasemalla, puhelimilla, tabletilla. 

Uusimmassa versiossa yhteys voidaan ottaa myös ilman asiakasohjelmistoa (client) 

Internet-selaimella, joka tukee HTML 5-standardia. Yhteysprotokollana on PC over IP 

(PCOIP). Yrityksen sisäpuolelta käytettäessä autentikointi tapahtuu Connection server-

palvelimen -ja ulkopuolelta Security serverin kautta. Periaate on se, että ensiksi luodaan 

pohjaksi virtuaalikone, joka sisältää kaiken tarpeellisen (käyttöjärjestelmä, sovellukset, 

asetukset). Tästä pohjakoneesta kopioidaan uniikkeja virtuaalikoneita käyttäjille, niin 

monta kuin tarvetta on. Käytössä on Linked clone-tekniikka. Linked clone on kopio 

virtuaalikoneen palautuspisteestä, joka on pienempi kuin kokonainen virtuaalikone. 

Linked cloneen tai palautuspisteeseen tehdyt muutokset eivät vaikuta kummankaan 

toimintaan. Uusien virtuaalikoneiden luonti on nopeampaa, koska virtuaalikonetta ei 

aina tarvitse tehdä alusta lähtien, jolloin tiedosto olisi huomattavasti suurempi. 

Virtuaalikoneita hallitaan vCenter-palvelimelta, joka keskustelee jatkuvasti View 

composerin kanssa, jonka tehtävänä on puolestaan luoda ja kopioida koneet. 

Virtualisoidut sovellukset paketoidaan Thinapp-teknologialla, jonka toimintaperiaate on 

yksinkertainen. Otetaan kaksi kaappausta käyttöjärjestelmän tilasta. Ensimmäinen 

ennen ja toinen jälkeen sovelluksen asennusta ja tallennetaan muutokset näiden välillä 

omaksi ohjelmaksi, jota voi ajaa virtuaalikoneilla ja myös fyysisillä koneilla ilman, että 

sitä asennetaan. Sovellus toimii eristetyssä hiekkalaatikossa (VMware, 2010). Vmware 

Horizon View ympäristön arkkitehtuuri on nähtävillä kuvassa kaksi. 
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Kuva 2. VMware Horizon-infrastruktuuri (Softpedia, 2015) 

3.1.3 VMware Thinapp 

Thinapp oli aiemmin pieni yritys, jonka VMware osti, kun se tarvitsi ratkaisua 

sovellusvirtualisointiin. Alkuperäinen nimi oli Thinstall. VMware Thinapp on tuote, 

jolla sovelluksia voidaan ajaa Vmware Horizon-virtuaalityöpöydällä, sekä työasemilla 

ilman, että sovellusta tarvitsee asentaa käyttöjärjestelmään perinteisellä tavalla. 

Käytännössä sovelluksista voidaan tehdä liikkuvia ja ajettavaksi laitteella kuin laitteella 

Windows-käyttöjärjestelmän päällä. Tuetut käyttöjärjestelmät ovat Windows NT:sta 

lähtien, sekä palvelimissa Server 2003:sta ylöspäin. Käyttöjärjestelmän bittisyydellä ei 

ole väliä sillä tuki löytyy sekä 32- ja 64-bittisyydelle (Bright Streams, 2010).  

Thinapp toimii siten, että sovelluksen eri kerrokset, kuten ympäristömuuttujat, tiedostot 

ja Windowsin rekisteri irrotetaan käyttöjärjestelmästä ja sitä ajetaan omassa eristetyssä 

hiekkalaatikossa. Sovelluksen voidaan sallia nähdä alla olevat fyysiset ja 

käyttöjärjestelmän resurssit tai eristää ne kokonaan. Thinapp-sovellus tehdään siten, että 

ohjelmalla tallennetaan tilanne alussa, jonka jälkeen sovellus asennetaan. Tämän jälkeen 

tehdään toinen tallennus ja pakettiin tulee mukaan näiden kahden tallennuksen välillä 

tapahtuneet muutokset. Sovelluksesta muodostetaan suoritettava ohjelmatiedosto (.exe), 

sekä datatiedosto, jota suoritettava ohjelma käyttää. Tämän lisäksi voidaan luoda msi-

paketti, jolloin levitys useammalle koneelle tai käyttäjälle on helpompaa (Bright 

Streams, 2010). Thinapp-teknologian rakenne on nähtävillä kuvassa kolme.  

 



22 

 

Kuva 3. VMware Thinapp teknologian toimintaperiaate (Bright Streams, 2010) 

3.2 Citrix 

Citrix on toinen suuri virtualisointitoimittaja markkinoilla. Citrixilta löytyy omat 

tuotteet palvelin-, sovellus- ja työpöytävirtualisointiin. Palvelinvirtualisointituote on 

XenServer. Sovellusvirtualisoinnin osalta käytössä on XenApp ja virtuaalityöpöytien 

tuotteena on XenDesktop. Citrix on vielä tällä hetkellä markkinajohtaja sovellus- ja 

työpöytävirtualisoinnissa, mutta Vmware kuroo eroa kiinni koko ajan.  

3.2.1 XenServer 

XenServer on Citrixin hypervisor-tuote, joka perustuu erittäin pienikokoiseen ja vähän 

tilaa vievään microkernel-tekniikkaan. Periaatteena on tarjota alusta, joka sallii usean eri 

käyttöjärjestelmän käyttää samaa laitteistoa yhtä aikaa, kuten muutkin 

virtualisointiratkaisut. XenServer on alun perin lähtöisin Cambridgen yliopistosta ja se 

on julkaistu vuonna 2003. XenServer on avoimen lähdekoodin tuote, joka perustuu 

GPL:een (general public license). Uusimmasta versiosta tuki löytyy IA-32-, x86-, x64-, 

sekä ARM-arkkitehtuureille. Tuotteeseen kuuluu kattava tuki muistinhallintaan ja CPU-

ajastukseen. XenServer perustuu toimialueisiin (domain). Kaikista sisimpänä on 

toimialue 0, joka on ainoa toimialue, josta on suora yhteys laitteistoon. Toimialue 0 on 

joko Linux tai Linux-pohjainen NetBSD-käyttöjärjestelmä, joka hyödyntää 

paravirtualisointia. XenServer käynnistetään käynnistyslataajasta, joka voi olla 

esimerkiksi GNU tai GRUB. Käynnistyslataaja lataa paravirtualisoidun isäntäkoneen 

(host) käyttöjärjestelmän toimialue 0:n sisällä. Muita toimialueita ovat sovellus- ja 

käyttäjätoimialueet. Loppukäyttäjien virtuaalikoneet voivat olla esimerkiksi 

Windowseja. Suurin etu XenServerissa on resurssien yhteensovittaminen, joka auttaa 

hyödyntämään kaikki käytössä olevat resurssit tehokkaasti. Uusien virtuaalisten 

instanssien luonti (provisiointi) on erittäin nopeaa. Myös järjestelmän ja laitteiston 

vikasietoisuus on tekniikan ansioista korkeaa luokkaa. On myös mahdollista joko 

erottaa samalla laitteella toimivat instanssit toisistaan ja ajaa useita käyttöjärjestelmiä 

samalla koneella. Citrix tukee myös virtuaalikoneen migraatiota koneen ollessa 

käynnissä, joka edistää tehokasta työkuorman jakamista ympäristössä (Cobben, 2015). 

XenServer arkkitehtuuri on kuvattu kuvassa neljä. 
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Kuva 4. XenServer infrastruktuuri (Cobben, 2015) 

3.2.2 XenApp 

Citrix XenApp on verrattavissa pitkälti Vmware Thinapp-teknologiaan. Citrixilla 

voidaan suorittaa kolmen tyylisiä sovelluksia, jotka ovat XenApp published apps, VM 

hosted apps, sekä XenApp published desktops. Ensimmäisenä ovat palvelinriippuvaiset 

sovellukset. Sovellus joko asennetaan tai välitetään verkon yli (streaming) 

datakeskuksessa sijaitseviin palvelimiin, johon sovellusten käyttäjät ottavat 

etäyhteyden. Näin ollen työasemalle ei tarvitse asentaa mitään muuta kuin Citrixin 

yhteysohjelma. Toisena mahdollisuutena on olemassa oleva virtuaalikone, joka toimii 

isäntänä (host) ja siihen otetaan etäyhteys. Tämä on käytössä Windows XP-, Vista-, 7-, 

sekä 8.1-käyttöjärjestelmillä. Kolmantena tapana on XenApp published desktops, jossa 

käyttäjät jakavat yhden palvelimen, josta sovellukset jaetaan käyttäjille. Citrixin 

mukaan tällä tavalla käyttäjiä voi olla jopa 6–10 kertaa enemmän kuin normaalissa 

virtuaalityöpöytämallissa. XenApp ympäristö on käytännössä laitteistoriippumaton, 

kunhan laitteelle löytyy Citrixin yhteysohjelma. Järjestelmän käyttäjä ottaa 

asiakasohjelmalla yhteyden Citrix-ympäristöön verkon yli. Citrix ZDC-palvelin hakee 

tarvittavat tiedot, kuten käyttäoikeudet ja julkaistavat sovellukset aktiivihakemistosta ja 

tarkistaa voimassa olevat lisenssit lisenssipalvelimelta. ZDC-palvelimen tiedot löytyvät 

SQL-tietokantapalvelimesta, sekä käyttäjän profiili puolestaan profiilipalvelimesta. 

Sovelluskatalogi voidaan julkaista Enterprise Appsiin (Musumeci, 2011). XenApp 

infrastruktuurin rakenne näkyy kuvasta viisi. 
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Kuva 5. Citrix XenApp-infrastruktuuri (Eginnovations, 2015) 

3.2.3 XenDesktop 

Citrixin XenDesktop ratkaisu tarjoaa, joko joka kerta vaihtuvan tai dedikoidun 

virtuaalityöpöydän käyttäjälle. VMwaren tapaan Citrixin ratkaisussa luodaan pohjalle 

käyttöjärjestelmän levykuva, josta tehdään kopioita loppukäyttäjille. Tarvittaessa 

voidaan käyttää virtuaalista data-levyä, johon voidaan tallentaa käyttäjäkohtaisia 

asetuksia ja sovellusasetuksia. Tarvittaessa voidaan sallia virtuaalityöpöydän käyttö 

myös ilman verkkoa. Tämä vaatii sen, että verkossa ollessa työpöytä ladataan 

muistilaitteelle. Synkronointi voidaan tehdä taas kun verkko on saatavilla. Käyttö 

voidaan sallia myös yrityksen ulkopuolisesta verkosta erillisellä yhteysohjelmalla. 

XenDesktopin toiminta vaatii samoja palvelimia tai niiden rooleja, kuten XenApp, 

mutta lisäksi mukana on myös virtualisaattori, SAN-verkot ja työpöytäliikenteen 

kuormantasaaaja (Desktop delivery Controller) (Musumeci, 2011). XenDesktop 

teknologia on esitetty kuvassa kuusi. 

 

Kuva 6. XenDesktop infrastruktuuri (Citrix, 2015) 
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3.3 HyperV 

Microsoftin palvelinvirtualisointiratkaisu on HyperV, joka tunnetaan myös 

koodinimellä Viridian. Ennen tätä nimitystä se kulki Windows palvelinvirtualisointi-

nimellä (Windows Server Virtualization). HyperV tukee 32- ja 64-bittisiä järjestelmiä. 

Aiemmin käytössä ollut Windows Virtual PC-ohjelmisto poistuu käytöstä Windows 8 

käyttöjärjestelmästä eteenpäin ja tästä eteenpäin ominaisuudet paranevat yksittäiselle 

virtuaalikoneelle. HyperV-rooli (server role) asennetaan palvelinkäyttöjärjestelmään. 

HyperV:n omalla hallintaliittymällä voidaan hallita host-laitteen käyttöjärjestelmää, 

fyysisiä laitteita, sekä ohjelmistoja. Hallintaan voidaan käyttää Windowsin omaa 

etäyhteyttä, sekä Powershell-skripteja (Carvalho, 2012) 

Windows 8.1 käyttöjärjestelmän myötä HyperV-tuki parantui ja se kuuluu nyt myös 

Windows-asennukseen. HyperV-Centerin avulla voidaan VMwaren vSpheren ja 

Workstationin tapaan hallita helposti paikallisia virtuaalikoneita. HyperV koostuu pää- 

ja alaosiosta. Pääosiossa toimii Windowsin VMI-rajapinta, sekä virtuaalikoneiden 

hallintapalvelu. Alaosiossa sijaitsee sovellukset ja käyttäjätiedot. Molempien osioiden 

ytimessä on Windows Kernel-ydin ja laiteajurit. Kaikista alimmalla tasolla on 

virtualisaattori ja laitteisto. HyperV-tekniikka on kuvattu tarkemmin kuvassa seitsemän. 

 

Kuva 7. Microsoft HyperV-infrastruktuuri (ITthindatacenter, 2015) 

3.4 VMware, Citrix, hyperV vertailua 
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Taulukko 1 Virtualisointiratkaisujen vertailu (Virtualization Matrix, 2015) 

Ominaisuudet VMware 

vSphere 5.5 

Microsoft HyperV 

2012 R2 

Citrix XenServer 6.5 

Sijoitus markkinoilla 1 3 2 

Keskitettyhallinta vCenter ja 

ESXi 

isäntäkoneet 

(automaattiset 

ja keskitetyt 

päivitykset 

alustalle ja 

virtualisaattori

lle, 

virtuaalikonei

den päivitys 

erillisellä 

tuotteella) 

System Center 

(Windows päivitykset, 

sovellus ja 

käyttöjärjestelmäjakel

ut Microsoftin omalla 

tuotteella) 

Xen Server 

Center(Virtuaalikoneide

n päivityksiin ei ole 

tuotetta) 

Ajastettu 

varmuuskopiointi 

 vSphere Data 

Protection) 

 WSB, DPM, Azure 

Backup 

Ei saatavilla 

Profiilit Isäntäkone-, 

tallennus- ja 

resurssiprofiili

t 

Windowsin profiilit, 

isäntäryhmät, ja 

tiedostojaot 

Ei profiileja 

Tietoturva Ilmaiset: 

isäntäkone 

kohtaiset 

palomuurit ja 

virustorjunta 

applikaatiot 

(vShield 

endpoint app), 

sekä NSX 

DNSSEC, PVLAN, 

Bitlocker, ACL 

Riisuttu versio 

Netscaler ohjelmistosta, 

jonka ominaisuudet 

ovat suppeat 

Reaaliaikaiset 

toiminnot  

Käynnissä 

olevan 

virtuaalikonee

n siirto 

(vMotion) 8 

yhdenaikaista 

siirtoa 

Käynnissä olevan 

virtuaalikoneen siirto 

(SMB3) ei 

siirtorajoituksia 

Käynnissä olevan 

virtuaalikoneen siirto 

(XenMotion) yksi kone 

kerrallaan 

Klusterin koko 32 

isäntäkonetta, 

jossa voi olla 

4000 

virtuaalikonett

64 noodia, jossa voi 

olla 8000 

virtuaalikonetta 

16 isäntäkonetta, jossa 

600 virtuaalikonetta 
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a 

Korkean 

käytettävyyden 

toiminnot 

Sovellusten 

varmistus, 

replikointi 

toiseen 

datakeskuksee

n 

Sovellusten varmistus, 

replikointi kolmannen 

osapuolen tuotteella 

Replikointi ilman 

tallennustilan hallintaa 

Virtualisaattorin 

resurssit 

320 loogista 

prosessoria 

6TB muistia 

isäntä koneelle 

ja 1 TB 

virtuaalikoneel

le 

320 loogista 

prosessoria 

4 TB muistia 

isäntäkoneelle ja 1TB 

virtuaalikoneille 

160 loogista prosessoria 

1 TB muistia 

isäntäkoneelle ja 192 

GB virtuaalikoneille 

Verkkotuki Vlan, PVlan, 

IPv6, VXnet 

Vlan, PVlan, IPv6,  Vlan (rajoitettu)  

IPv6 (virtuaalikoneet) 

 

Taulukossa yksi on listattu kolmen tuotteen tärkeimmät ominaisuudet ja siitä näkee mitä 

eroja tuotteilla on. Lyhyesti voidaan sanoa, että VMware on ratkaisuista monipuolisin. 

Se tarjoaa ratkaisut palvelin-, työasema-, sovellus-, sekä laitteistovirtualisoinnille. Citrix 

on markkinajohtaja edelleen työasemavirtualisoinnissa ja sen kautta myös 

sovellusvirtualisoinnissa. HyperV on tarkoitettu lähinnä palvelinvirtualisointiin, mutta 

uusimmissa versioissa sillä alkaa olla jo edellytyksiä toimia 

virtuaalityöpöytäympäristönä. HyperV on kuitenkin vielä marginaalinen kilpailija 

Citrixille ja VMwarelle (VMware, 2015).  

Oulun kaupungilla oli vuosia rinnakkain sekä Citrix- että VMware-ympäristöt. 

Päällekkäisyyksistä pyrittiin pääsemään eroon ja virtualisointiratkaisuksi työasema- ja 

sovellusvirtualisoinnin osalta valikoitui VMware, joka on paljon monipuolisempi 

kattaen kaikki virtualisoinnin osa-alueet. Lisäksi VMwarella on erittäin laaja ja koko 

ajan kasvava yhteistyökumppaniverkosto. Tämän huomaa esimerkiksi VMware 

Community-sivustolla, johon on kerätty kaikki tekninen tieto tuotteista. Lisäksi 

käyttäjät voivat julkaista sinne omia juttuja, kuten esimerkiksi, miten tietty sovellus 

parhaiden käytäntöjen mukaan on järkevin virtualisoida. VMwaren vSphere-

virtualisointialustalla on paras suorituskyky kilpailijoihinsa nähden.  

Puhuttaessa joustavasta virtualisointiratkaisusta ovat VMwaren ominaisuudet 

resurssienhallintaan aivan toista luokkaa. CPU:n lisääminen ja esimerkiksi RAM-

muistin ja virtuaalilevyjen kasvattaminen on VMwaressa helppoa, kun taas HyperV-

tuotteesta ei löydy suoraan tukea sille. VMware on myös paras sovellusten ja 

järjestelmien hallinnan ja varmuuskopioinnin näkökulmasta. Microsoft HyperV on 

noussut Citrixin ohi toiseksi ja VMwaren etumatka kapenee päivä päivältä. 

Muistinhallinnan osalta VMware voi uusiokäyttää vapaata muistia ja kahdentaa, 

tiivistää sekä vaihtaa (swap) muistisivuja, kun taas HyperV voi ainoastaan hallita 

muistia erillisten ajureiden kanssa, eikä sille myöskään ole saatavissa Linux-tukea. 

Suorittimet ovat optimoitu Intelin tekniikalla (SMT hyper-threading) ja ne tukevat 



28 

graafisia 3D-kortteja. Hyperthreading-tekniikalla prosessorit pystyvät käsittelemään 

useampia laskutoimituksia kerrallaan.  HyperV:lla ei ole suoraan mitään ratkaisua näille 

(Virtualizatiomatrix, 2015).  

VMware vSpheren päivittäminen on riippumatonta ja se tapahtuu yleensä, niin että 

käyttöjärjestelmä levykuva päivitetään ja palautuspisteiden (snapshot) avulla voidaan 

siirtyä edelliseen tilanteeseen, jos jokin meni vikaan. Lisäksi myös isäntäkoneita (host) 

voidaan päivittää helposti suoraan DVD-levyn näköistiedostoilla (disc image). HyperV 

pohjautuu perinteisiin Windows päivityksiin, jossa pitää ottaa huomioon aina 

yhteensopivuudet. VMwarella on myös oma virtuaalinen tiedostojärjestelmä, jota 

HyperV:ssa ei ole. VMwaren NSX tuote huolehtii alustan tietoturvasta, kun taas 

HyperV tarvitsee kolmannen osapuolen ratkaisun tähän. Citrixille ei ole tukea 

automaattiselle isäntäkoneiden (host) käyttöönotolle (provisiointi), eikä 

levyjärjestelmäprofiileille tai resurssipooleille kuten VMwarella ja Microsoftilla. Citrix 

ei myöskään tarjoa asiakkaille itsepalveluportaalia, kuten VMware Workspace tai Citrix 

Access Gateway (Virtualizatiomatrix, 2015).  

Tietoturvan saralla VMwarella on tarjolla ilmainen palomuuri isäntäkoneille (host), joka 

suojaa myös sen sisällä suoritettavia virtuaalikoneita, sekä tämän lisäksi Vmware NSX-

tietoturvaohjelmisto, joka laajentaa ympäristön tietoturvaa erilaisilla tuotteilla. 

Microsoftilla on myös useita tuotteita. Dnssec (Domain name system security 

extensions) on säännöstö, jonka avulla voidaan käsitellä tietoturvallisella tavalla tiettyä 

informaatiota, jotka kulkevat yrityksen DNS-nimipalvelun ja IP-tietoverkkojen läpi.  

PvLan (PrivateLan) tarkoittaa yksityistä lähiverkkoa, joka voi sisältää useita yksityisiä 

portteja, mutta vain yhden linkin ulospäin. ACL (Access Control List) on lyhyesti 

sanottuna tiedostojärjestelmässä oleva lista, jossa on määritelty käyttöoikeudet. 

BitLocker on kiintolevyn salausohjelma, joka on Microsoftin kehittämä ja kuuluu 

Windows Vistaan ja sitä uudempiin käyttöjärjestelmiin vakiona. Bitlockerilla voidaan 

salata perinteiset kovalevyt, sekä ssd- ja massamuistilevyt. Netscaler on Citrixin 

omistama tietoturvatuote. Se voi olla joko fyysinen laite tai verkkopohjainen sovellutus. 

Netscaler tarjoaa OSI mallin kuljetuskerroksessa (taso 4) tapahtuvaa kuormantasausta ja 

siitä löytyy tuki myös palomuureille, välityspalvelimille ja VPN (virtual private 

network) yhteyksille (Virtualizatiomatrix, 2015). 

VMware ja Microsoft tarjoavat tuotteissaan tuen 320 loogiselle prosessorille kun 

Citrixilla on tuki vain puoleen tästä. VMware tarjoaa isäntäkoneille (host) muistia jopa 

kuusi teratavua, Microsoft neljä ja Citrix vain yhden. Citrix häviää myös prosessorien 

ydinten määrässä, kun se tukee vain 16 ydintä. Kilpailijat pääsevät 64:aan ytimeen asti. 

Citrix ja Microsoft tarjoavat paremman tuen tällä hetkellä SBC:hen (Server Based 

Computing). SBC sisältää esimerkiksi etätyöpöytäyhteydet ja niiden kautta julkaistavat 

virtuaalityöpöydät.  

Voidaan myös mainita, että virtuaalityöpöytäympäristönä se on vielä tällä hetkellä 

suosituin, mutta palvelinvirtualisoinnissa VMware on ylivoimainen teknologiatoimittaja 

ja edelläkävijä. VMwaren täytyy kuitenkin kehittyä jatkuvasti, koska HyperV ja Citrix 

kehittävät tuotteitaan ja kurovat eroa kiinni koko ajan (Virtualizatiomatrix, 2015). 
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4. Tapaus Oulun Tietotekniikka 

Oulun Tietotekniikka on Oulun kaupungin alaisuudessa toimiva liikelaitos, jonka 

tehtävä on tuottaa tietoteknisiä palveluita asiakkailleen. Oulun tietotekniikka tarjoaa 

sekä tuki- että asiantuntijapalveluita. Näitä ovat muun muassa käyttäjähallinta, sovellus- 

ja järjestelmätuki ja -suunnittelu. Lisäksi yritys tarjoaa tallennus-, verkko- ja 

tietoturvaratkaisuja asiakkailleen. Nykyisellään organisaatio koostuu kahdesta isosta 

kokonaisuudesta: Asiakaskeskus ja palvelukeskus, joiden rakenne selviää kuvasta kuusi. 

Asiakaskeskuksen ja palvelukeskuksen yläpuolella on sisäiset palvelut eli liikelaitoksen 

johtoporras (Oulun Tietotekniikka, 2015).  

Oulun tietotekniikassa on hyödynnetty merkittävässä määrin sekä palvelin- että 

työasemavirtualisointia. Käytettävä ratkaisu palvelimien osalta on VMware vSphere ja 

työasemien osalta VMware View virtuaalityöpöytäympäristö, jota ajetaan vSpheren 

alustan sisällä. Virtuaalityöpöytäympäristöön kuuluu lisäksi myös oma levyjärjestelmä 

ja virtuaalisia tietoverkkoja (Oulun Tietotekniikka, 2015). 

Virtualisointialustaa ylläpitää palvelukeskuksen henkilökunta, mutta päivittäistä 

ylläpitotyötä tekee myös päätelaitepalveluiden työasemahallintatiimi. Apuna ovat myös 

teknologiatoimittajat, kuten EMC ja VMware. Citrix access gateway on käytössä 

monella ulkoisella toimijalla. Citrixin kautta julkaistaan ainoastaan sovelluksia ja 

järjestelmiä etäkäyttöä varten. Näitä käytetään Internet-selaimella, johon on asennettu 

Citrixin lisäohjelma (Oulun Tietotekniikka, 2015). 

 

 

Kuva 8. Oulun Tietotekniikan organisaatiorakenne (Oulun Tietotekniikka, 2015) 

Oulun Tietotekniikan ICT-palvelulinja (Kuva 8) hoitaa koko IT-infrastruktuurin 

ylläpidon ja muutokset. ICT-palvelut on jaettu kolmeen tiimiin. Tiimi 1 hoitaa pääosin 

tietoliikennettä, joka on laaja sektori. Tiimin tehtäviin kuuluu verkkojen suunnittelu, 

tietoliikenneverkon aktiivilaitteiden asennus, ylläpito ja valvonta. Tämän lisäksi 

palomuurien ylläpito kuuluu tiimin vastuulle. Palomuurin ylläpitoon kuuluu erilaiset 

siihen liittyvät asennukset ja muutokset, kuten palomuuriavaukset sovelluksille ja 

järjestelmille.  
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Lisäksi toimenkuvaan kuuluu myös selainliikenteen välityspalvelut, kuten URL-

suodatus ja haittaohjelmien poisto. URL-suodatuksessa on käytössä maailmanlaajuinen 

lista, joka sisältää luokituksia eri www-sivuista. DNS-nimipalvelut ja IPAM-järjestelmä 

eli IP-osoitteiden hallinta ovat myös heidän vastuullaan, sekä operaattoriliittymien ja 

langattomien verkkojen hallinta. Samaan tiimiin kuuluu myös verkkotulostimien 

hankinta, hallinta ja ylläpito, joka sisältää myös turva -ja mobiilitulostuksen, sekä 

älyskannauksen. Nämä toiminnot toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaniverkoston 

kanssa.  

Toisen tiimin (Tiimi 2) vastuualueeseen kuuluu kokonaisuus, joka koostuu pilvi-, 

viestintä-, etäkäyttö-, tiedonsuoja- ja tiedon tallentamisenpalveluista. Konkreettisia 

tehtäviä ovat esimerkiksi virtualisointialustalle tehtävät asennukset, sekä alustan 

hallinta, ylläpito ja valvonta. Tähän liittyy olennaisesti myös kapasiteetinhallinta ja 

valvonta. Tiimi tarjoaa myös asiantuntijapalvelua ja ratkaisua hybridipilveen ja 

pilvitallennukseen. Viestintäpalveluiden työtehtävät koostuvat Microsoft Exchange-

ympäristön asennuksista ja ylläpidosta, sekä Lync-pikaviestinjärjestelmästä. Käytännön 

asioita on sähköpostilaatikoiden, jakelulistojen, yleisten kansioiden, 

ryhmäsähköpostilaatikoiden hallinnointi, sekä sähköpostialiasten luonti, ylläpito ja 

pääsynhallinta. Nykyisin myös Office365-pilvipalvelun tuki on myös tiimin vastuulla. 

Etäkäyttöpalvelut sisältävät työasemavirtualisointi-infrastruktuurin asennukset, 

ylläpidon, hallinnan ja valvonnan. Kuitenkin virtuaalityöpöytien vakiointi ja päivittäiset 

toimet suoritetaan toisessa yksikössä. Myös VPN-(Virtual private network) yhteydet 

ovat heidän vastuullaan. Lisäksi ylläpitoa on vielä tällä hetkellä Citrixin ja Microsoftin 

etäkonttorin hallinnassa, mutta nämä tuotteet poistuvat valikoimasta pian.  

Tiedonsuojaaminen tarkoittaa varmistuspalveluita eli varmuuskopointijärjestelmän 

hallintaa ja valvontaa, sekä varmistuspolitiikan määrittelyä. Lisäksi 

katastrofinsuojauspalvelu on tärkeä osa toimintaa. Sen tavoitteena on palauttaa 

tietojärjestelmän toiminta nopeasti katastrofin sattuessa kohdalle. Tiedon tallentamisen 

palvelut tarkoittavat levyjärjestelmän ylläpitoa, kuten levyjärjestelmälaitteiden ylläpitoa 

ja suorituskyvynvalvontaa. Käytännössä tiimi määrittelee myös levyalueet palvelinten ja 

työasemien käyttöön. Tiedostopalvelimelta tarjotaan lähiverkon sisällä käyttäjälle 

tallenuskapasiteettia. Tiimi vastaa verkkolevyjaoista ja määrittää niille oikeudet. Tämä 

tiimi hallitsee Checkpoint- ja NDMP-tiedon varmistuksia. NDMP on protokolla, jonka 

avulla dataa voidaan kuljettaa varmuuskopiointilaitteilta verkkolevyille (Network 

Attached Storage / NAS). 

Kolmas tiimi (Tiimi 3) vastaa tietoturva- ja identiteetinhallintapalveluista, sekä 

datakeskuksen palvelinten fyysisestä ylläpidosta. Tietoturvapalveluihin kuuluu 

palvelinten ja työasemien päivitykset ja yleisen tietoturvatilanteen seuranta ja siihen 

reagoiminen käytössä olevilla työkaluilla. Datakeskuksen tukipalveluihin kuuluu 

palvelinlaitteistojen päivittäinen ylläpito ja vuorokauden ympäri tapahtuva valvonta. 

Myös SSL-salausvarmenteiden hallinta kuuluu tiimin vastuualueisiin. SSL-varmenteen 

avulla voidaan varmistaa käyttäjän identiteetti ja estää täten väärinkäytökset. SSL-

varmenteita käytetään muun muassa HTTPS- ja TLS-protokollissa. Datakeskuksen 

fyysisten laitteiden ylläpito puolestaan tarkoittaa muun muassa pääsynvalvontaa, LVI-

laitteiden huoltoa, sekä palotorjuntaa ja sähkönsyötön valvontaa.  

Näistä kolmesta tiimistä muodostetaan hallintakeskus, joka on asiakastuen (help deskin) 

jälkeen ensimmäinen paikka, johon ICT-palveluiden alaiset palvelupyynnöt osoitetaan. 

Tiimi hoitaa kiireelliset ja kriittiset palvelupyynnöt, jotka vaativat välitöntä toimintaa. 

Näitä tilanteita varten on laadittu oma prosessi (critical situation / critsit). Prosessin 

omistajana toimii hallintakeskuksen vetäjä, joka toimii myös tilanteen tullen 
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ongelmanhallintapäällikkönä. Muut pyynnöt kuten esimerkiksi kiireettömät 

muutospyynnöt ja tavalliset palvelupyynnöt sekä tilaukset siirretään kolmen ICT-

palvelut tiimin omiin työjonoihin. Tyypillisesti hallintakeskuksessa on kerrallaan 

vähintään yksi palomuuri-, verkko-, sekä palvelinasiantuntija. Uusi tiimi on ollut 

toiminnassa vuoden ajan ja siitä on saatu hyviä kokemuksia ja tuloksia. Varsinkin 

palvelupyyntöjen vasteajat ovat nopeutuneet huomattavasti. 

4.1 Oulun Tietotekniikan datakeskus 

Oulun tietotekniikassa on ollut jo vuosia käytössä erilaisia virtualisointiratkaisuja. 

Oulun Tietotekniikan strategisena tavoitteena on ollut jo pitkään virtualisoida niin 

monta palvelinta kuin vain on mahdollista. Oulun Tietotekniikan datakeskuksen rakenne 

on seuraavanlainen. Koko konesali mukaan lukien kaikki sen laitteet ja lisälaitteet ovat 

EMP-suojattuja. EMP on standardi, joka suojaa laitteita sähkömagneettisilta häiriöiltä. 

Standardi mahdollistaa myös suorituskyvyn seurannan ja varmistamisen, koska ratkaisu 

ulottuu aina laitetasolle asti. EMP-suojaus muun muassa suojaa laitteita 

poikkeustilanteissa, kuten sähkömagneettisilta pulsseilta ja mikroaaltosäteiltä. 

Tekniikka on yksinkertaisuudessaan sellainen, että kriittisiin rajapintoihin asennetaan 

erilaisia suodattimia (FAPS, EMP/HPM), jotka toimivat kattavalla taajuusalueella. 

Suodattimet on kehitelty alun perin tietoliikenne ja RF-tekniikan yhteyksien 

suojaamiseen (Fitelnet, 2015).  

Energiatehokkuuden parantamiseksi ja riittävän jäähdytyskyvyn varmistamiseksi 

datakeskuksessa käytetään nestejäähdytteisiä palvelinkaappeja ilmajäähdytteisten sijaan. 

Käytettävä lauhdutinteknologia mahdollistaa kylmän ulkoilman käyttämisen palvelinten 

jäähdytyksessä. Jäähdytyksen varajärjestelmänä toimii vakioilmastointikoneilla 

toteutettu perinteinen kylmäkanava asennuslattian alla. Valtakunnan sähköverkon 

häiriötilanteissa datakeskuksen sähkönsyöttöä turvaa UPS-laitteisto (Uninterruptible 

Power Source) ja varavoimakone. Tietoturvan kannalta ajateltuna datakeskuksessa on 

myös tarkasti rajattu ja seurattu kulun- ja pääsynvalvonta, sekä videovalvonta ja 

automaattinen kaasusammutusjärjestelmä. Konesalin runkoverkkona toimii yhden 

Gigabitin (Gbps) runkoverkko ja tietoliikenneyhteydet on varmistettu kahdentamalla. 

Vuoden 2014 lopussa palvelimia oli datakeskuksessa yhteensä 450, joista noin 90 % on 

virtuaalipalvelimia. Virtualisointiaste prosentteina on laskettu seuraavalla kaavalla: 

va = vm / (pm - hm) x 100 %, missä 

va = virtualisointiaste 

vm = virtuaalipalvelinten määrä 

pm = palvelinten kokonaismäärä 

hm = virtualisointialustan palvelinten (hostien) määrä 

Palvelinlaitteina on pääosin HP korttipalvelimia, joiden levyjärjestelmänä on EMC 

VNX, joita on käytössä neljä kappaletta. Varmistusjärjestelmänä on käytössä EMC 

Networker ja valvontaohjelmistona Microsoft Operations manager ja HP Insight 

manager. Datakeskuksessa tehdään automaattisesti valvontaa vuorokauden ympäri.  

Valvonnan kohteena ovat ilmankosteus, lämpötila, valaistus ja liike. Valvontalaitteina 

ovat muun muassa: vuotovahdit, paloilmaisimet ja liiketunnistimet.  Konesali kuluttaa 

noin 73 000 kilowattituntia sähköä kuukaudessa. Oulun Tietotekniikka käyttää 
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datakeskusta kahteen tarkoitukseen. Ensinnäkin siellä tuotetaan omia palveluita ja 

toiseksi vuokrataan fyysisiä ja virtuaalipalvelimia asiakkaiden sovellusohjelmia varten, 

jolla he tarjoavat palveluita omille asiakkailleen. Palvelimista veloitetaan 

kuukausimaksua, joka koostuu ostohinnasta ja hankintakuluista. Tämän lisäksi hintaan 

lisätään kuukausittain veloitettavat datakeskus- ja palvelintukipalvelumaksut, sekä myös 

lisenssit, levytilat ja varmistukset lisätään hintaan.   

4.2 Virtualisointi Oulun Tietotekniikassa 

Tässä tutkielmassa suoritettiin haastattelu, jossa tiedonkeruumenetelmänä käytettiin 

puolistrukturoitua haastattelua. Kysymykset toimitettiin etukäteen sähköpostilla ja 

käytiin läpi itse tilaisuudessa. Seuraavassa kappaleessa on analysoitu haastattelua. 

Muistiinpanot Niemisen haastattelusta ja kysymyslomake löytyvät tämän työn liitteistä. 

Nieminen on toiminut julkishallinnossa yli kymmenen vuotta järjestelmäasiantuntijan 

tehtävissä ja hänellä on kokemusta VMwaren virtualisointiratkaisuista, sekä muutoinkin 

järjestelmäylläpitoon liittyvistä asioista. Ensimmäiseksi kysyttiin, mitä 

virtualisointiratkaisuja Oulun Tietotekniikassa on käytössä ja missä suhteessa. 

Virtualisointia on käytössä viiden tyyppistä.  

”Palvelinvirtualisoinnissa on käytössä pääosin VMwaren vSphere alusta. Tämän lisäksi 

käytössä on jonkin verran Linux -palvelinten virtualisointia ja käytössä on tuote 

nimeltään Red hat enterprise linux for virtual datacenter, jonka toiminta on pitkälti 

VMwaren tuotetta vastaava. Käytössä on virtuaalisia isäntälaitteita (host), jotka 

toimivat toiminta-alustana virtuaalikoneille. Työpöytävirtualisointi on toteutettu 

VMware Horizon View ratkaisulla kokonaan. Ennen käytössä on ollut tämän lisäksi 

myös Citrixin Access Gateway- ja XenApp-tuotteet, mutta ne ovat poistuneet käytöstä, 

koska ei nähty järkeväksi pitää kahta päällekkäistä ratkaisua ja Vmware oli vertailussa 

parempi ominaisuuksiltaan. Sovellusvirtualisoinnissa reilusti yli puolet käytöstä 

tapahtuu VMware Thinapp-ratkaisun avulla. Tämän lisäksi koko ajan vähemmän 

käytetään Citrixin XenApp ratkaisua. Tallennuskapasiteetin virtualisoinnissa ainoana 

tuotteena on EMC VNX ratkaisu, koska myös levyjärjestelmät ovat EMC:n toimittamia. 

Viimeisimpänä käyttötapana on verkkojen virtualisointi. Ratkaisuna tässäkin ovat 

VMware vSpheren sisäiset virtuaaliset kytkimet (vswitch, distributed switch), sekä 

virtuaaliverkot (vxlan, vxnet). Lisäksi tulossa on uutena VMware NSX, joka sisältää 

verkkotietoturvan asioita. Palvelinten virtualisointiaste yrityksessä on hyvin korkea yli 

90 prosenttia. Kasvuvauhti oli jopa 13 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Datakeskus 

sisältää yhteensä 400 palvelinta, joista 320 on Windows- ja loput ovat Linux- tai Unix-

variantteja palvelimia, kuten HP UX ja IBM AIX. Näistä 400 palvelimesta vuoden 2014 

loppuun mennessä oli virtualisoitu noin 90 %. Työasemavirtualisointi on vielä tällä 

hetkellä aika vähäistä, mutta tulee nousemaan tulevaisuudessa, koska päästään 

keskittymään pelkästään Vmware -ratkaisuun ja siihen on tulossa uusien 

loppukäyttäjäsovellusten takia lisää käyttäjiä. Lisäksi myös liikkuva työ yleistyy koko 

ajan ja Vmware Horizon virtuaalityöpöytäpalvelu on sopiva tuote nimenomaan 

liikkuvalle työntekijälle.” 

Oulun Tietotekniikan käyttämät tuotteet ja niiden käytettyys tuotteittain ovat lähes 

samaa tasoa vallitsevien tilastojen kanssa (Virtualization Matrix, 2015). VMware on 

suosituin palvelimien osalta, sekä Citrix on ollut työasema- ja sovellusvirtualisoinnin 

yleisin ratkaisu. Tämän jälkeen kysyttiin miksi virtualisointia on siirrytty käyttämään.  

”Virtualisointiin siirtymisen puoltavia tekijöitä on useita. Palvelinvirtualisointi tuo 

säästöjä pienentämällä laiteinvestointien määrän tarvetta. Tästä seuraa se, että kun 

fyysisten laitteiden määrä pienenee, niin samalla pienenee myös sähkönkulutus. Lisäksi 
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olemassa olevat laiteresurssit saadaan hyödynnettyä paremmin. Lisäksi säästetään 

myös henkilöstökuluissa, kun tarvitaan vähemmän ylläpitohenkilöitä. Virtuaalipalvelin 

tarjoaa myös fyysistä palvelinta parempaa luotettavuutta, koska esimerkiksi laiterikosta 

tai palvelinvirheestä voidaan toipua nopeammin korkean saatavuuden (High Availibility 

/ HA) tekniikan avulla. Aikanaan painetta siirtyä virtualisointiin tuli myös asiakkaiden 

taholta. Asiakkaat tarvitsivat entistä joustavampaa ja dynamisempaa IT-ympäristöä. 

Esimerkiksi sitä, että muutoksia voidaan tehdä nopeasti vaikka keskellä työpäivää.”  

Yleisimmät virtualisointiin siirtymiseen puoltavista tekijöistä on säästöt 

laitekustannuksissa ja sähkönkulutuksen vähentäminen. Fyysisten laitteiden vähentyessä 

ja keskitetyn hallinan yleistyessä myös ylläpitokustannuksissa säästetään, kun 

henkilökuntaa ei tarvita niin paljoa (Virtualization Matrix, 2015). Seuraava kysymys 

liittyi virtualisoinnin tuomiin hyötyihin Oulun Tietotekniikassa. 

”Asiakkaan näkökulmasta palvelu on parantunut, kun vasteajat ovat pienentyneet. 

Niemisen mukaan kustannustehokkuus on parantunut yrityksessä, kun 

ylläpitokustannukset ovat laskeneet helpon ja keskitetyn ylläpitomahdollisuuden takia. 

Konkreettisena esimerkkinä mainittiin myös se, että yhteen fyysiseen palvelinkaappiin 

(rack) mahtuu enemmän palvelimia virtualisoituna. Lisäksi vanhoista fyysisistä 

palvelimista on päästy pikku hiljaa eroon, kun virtualisointituki laitteille ja 

tietojärjestelmille on yleistynyt. Lisäksi myös palvelinlaitteiden elinkaari on pidempi, 

kun resursseja voidaan lisätä tarpeen mukaan ilman, että laitetta uusitaan muutaman 

vuoden välein resurssien loppuessa. VMware-virtualisointialustan teknologioita 

hyödyntäen käytössä olevien fyysisten palvelimien korkean käytettävyyden ja 

toipumiskyvyn varmistaminen on huomattavasti suoraviivaisempaa ja 

kustannustehokkaampaa kuin fyysisillä palvelimilla, koska ei tarvita jokaiselle 

palvelimelle korvaavaa laitetta. Tästä johtuen myös katastrofista toipuminen on nopeaa. 

Laitteistovian kohdalla palvelu on takaisin käytössä keskimäärin noin viidessä 

minuutissa. Viimeisenä hyötynä mainittiin, että jos tarvetta on peilata joku kriittinen 

järjestelmä, niin sen peilaaminen toiseen datakeskukseen on suhteellisen edullista.” 

Virtualisointi on tuonut mukanaan myös haittoja. Seuraavaksi kysyttiin, mitä haittoja 

virtualisointi on tuonut mukanaan Oulun Tietotekniikassa. 

”Varsinkin virtualisoinnin yleistyessä ja osittain vielä nykyään lisensointi on varsin 

epäselvää. Yleensä tarvitaan laitteeseen ja virtuaalipalvelimeen omat lisenssit ja niissä 

voi olla rajoituksia resurssien käytön suhteen. Lisäksi lisenssien hinnat ja sisältämät 

ominaisuudet eivät yleensä selviä esitteestä vaan on pakko ottaa yhteyttä myyjään. 

Lisenssointiin tutustuminen ennen tarjousta on täten haastavaa. Yrityksen 

levyjärjestelmässä on havaittu suorituskykyongelmia IO-arvoissa johtuen siitä, että 

laitteet tekevät omia varauksia (slot) vaikka eivät välttämättä käytä niitä, jolloin 

levyjärjestelmän aika loppuu kesken ja alkaa tulla viiveitä. Tätä kutsutaan myös nimellä 

yliprovisiointi. Samaa ongelmaa voi tulla muiden resurssien, kuten muistin tai 

suorittimien kanssa.” 

Lopuksi kävimme läpi mitä riskejä virtualisointi tuo mukanaan ja onko niistä jokin 

toteutunut.  Tietoturvaongelmat nousivat ensimmäisenä esille. 

”Kuvitellaan tilanne, jossa yksi virtuaalikone sisältää tietoturva-aukkoja. Tästä seuraa 

se, että virtuaalikone voi pahimmillaan avata pääsyn kaikille samalla isäntäkoneella 

(host) tai jopa vCenterissa sijaitseviin virtuaalikoneisiin ja niiden resursseihin. Toisena 

riskinä tuli esille fyysinen laiterikko tai vikaantuminen. Lisäksi myös infrastruktuurissa 

voi olla vikoja, kuten sähkövika. Toisaalta osalla toimittajista ei ole virtualisointitukea 
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tuotteillensa, mikä hidastaa virtualisoinnin yleistymistä. Mahdollisesti myös epäselvistä 

lisenssipolitiikoista johtuvaa sekaannusta voi tulla. Esimerkkitilanteena voisi olla, että 

järjestelmien auditoinnissa huomataan, että lisenssin sallimat resurssit on ylitetty. Tästä 

voi pahimmillaan tulla iso lasku yritykselle.” 

Edellä mainittuihin riskeihin on varauduttu laatimalla riskianalyysi. Se on osa koko 

kaupungin laajuista riskienhallintasuunnitelmaa, joka taas on osa valtiohallinnon 

tietoturvallisuutta. Tämä pohjautuu Valtiovarainministeriön tietoturvallisuuden 

johtoryhmän asettamaan suositukseen (Valtiovarainministeriö, 2002). Riskianalyysissa 

datakeskukseen kohdistuvat suurimmat uhat ovat sellaisia, jotka aiheuttavat 

käyttökatkon osalle tai kaikille IT-palveluille, joita tarjotaan yrityksen datakeskuksesta 

asiakkaille. Tyypillisimpiä tapahtumia ovat erilaiset laiterikot ja yleiset sähkökatkot. 

Tämän lisäksi onnettomuudet, kuten tulipalo tai vesivahinko ovat sellaisia riskejä, joihin 

on varauduttu. Riskit jaetaan vielä kahteen kategoriaan. 1. Riskit, jonka jälkeen 

datakeskus voi jatkaa toimintaansa samassa tilassa. 2. Riskit, jonka takia täytyy ottaa 

peilattu datakeskus käyttöön tai siirtää laitteita toiseen. Tähän liittyy olennaisesti myös 

Oulun Tietotekniikan ja kaupungin virastojen omat jatkuvuus- (business contuinity 

plan) ja toipumissuunnitelma (disaster recovery plan). Riskeistä on toteutunut 

muutamia. Virtualisointialustassa on ollut häiriöitä, jolloin palvelut eivät ole olleet 

saatavilla. Lisäksi myös ylläpitäjille on sattunut inhimillisiä erehdyksiä, josta on 

seurannut myös häiriöitä palveluun. Myös fyysisessä infrassa on ollut häiriöitä, joista on 

aiheutunut ongelmia virtualisointialustalle. Toteutuneet riskit näkyvät lähes aina 

loppukäyttäjille ikävästi. Palvelu voi olla kokonaan tai osittain poissa käytöstä, joka 

estää pahimmillaan työnteon kokonaan. Tästä aiheutuu kustannuksia asiakkaalle, koska 

työt seisovat. Voidaan kuitenkin sanoa, että tässä tapauksessa virtualisoinnin tuomat 

hyödyt ovat paljon suuremmat kuin mahdolliset riskit ja haitat (Oulun Tietotekniikka, 

2015).  

Korkean käytettävyyden järjestelmät voivat myös olla sopimusten mukaan 

kahdennettuja, jolloin esimerkiksi tulipalo tai vesivahinko ei aiheuta pitkää katkosta 

palvelussa. Kaikkia järjestelmiä ei voida kahdentaa, koska kaikki järjestelmät eivät tue 

sitä. Lisäksi järjestelmäarkkitehtuuri ja -kustannukset vaikuttavat asiaan. 

Henkilökunnan tietoturvatietoisuutta valvotaan ja kehitetään koko ajan. Ensinnäkin 

arkaluontoisen tiedon käsittelijät kirjoittavat tietoturvasitomuksen. Henkilökunta ja 

asiakkaat saavat myös yksikkökohtaista, sekä kaupunginlaajuista tietoturvakoulutusta 

tarpeen mukaan. Käytännön asioita on muun muassa pääsynvalvonta, jossa tietyt 

henkilöt pääsevät vain tarvitsemiinsa paikkoihin ja, että järjestelmät ovat suojattu 

salasanalla. Fyysisesti datakeskukseen pääsevät vain tietyt henkilöt henkilökohtaisella 

kulkukortilla. Datakeskuksessa tehdään huoltotöitä ulkopuolisten toimesta. Tällöin 

paikalla on oltava aina Oulun Tietotekniikan henkilökuntaan kuuluva henkilö (Oulun 

Tietotekniikka, 2015). 

Tein vapaamuotoisen haastattelun Oulun Tietotekniikassa virtualisoinnin parissa 

työskenteleviltä henkilöiltä. Henkilöitä oli yhteensä kymmenen. Henkilöt työskentelevät 

IT- ja asiakastuessa. Kysyin heiltä samankaltaisia kysymyksiä kuin Niemiseltä. 

Ensimmäiseksi kysyttiin, mitä hyötyjä he näkevät virtualisoinnista saadun. 

Virtualisointi nähdään yrityksessä suurimmalta osin hyödyllisenä tekniikkana toteuttaa 

IT -palveluita. Kaikkien mielestä suurimmat hyödyt ovat ylläpitotyön helpottuminen ja 

väheneminen, kun kaikkien palvelinten hallinta tapahtuu vSphere client -ohjelman 

kautta. Fyysisen palvelimen siirtäminen tilamuutosten yhteydessä tai silloin, kuin laite 

vaihdetaan uuteen, on vähentynyt radikaalisti. Virtuaalipalvelinten elinkaari on myös 

huomattavasti pidempi. Toisena kysymyksenä kysyttiin, mitä riskejä virtualisointi 

aiheuttaa. Riskiksi mainittiin se jos virtuaalipalvelin tai koko virtualisointialusta menee 
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virhetilaan, niin useampi palvelin kerrallaan on poissa käytöstä. Asiakas- ja IT-

tukihenkilöstöltä kysyttiin samat kysymykset. 

Asiakastukihenkilöstöltä kysyttäessä kaikki mainitsivat seuraavan asian.  

”Virtuaalipalvelimet ovat toimintavarmempia kuin perinteiset palvelimet, joka näkyy 

siten, että asiakkailta saapuu vähemmän palvelupyyntöjä. ” 

IT-tuki, jonka tehtävänä on käydä asiakkaan luona täyttämässä asiakkaan tekemiä 

palvelupyyntöjä mainitsi lisäksi myös toisen virtualisointiin ja varsinkin 

virtuaalityöpöytään liittyvän asian. 

”Virtuaalityöpöytäpalvelun osalta ongelmana on se, että vaikka kyseessä on täysin 

samanlainen työasema ja käyttöjärjestelmä, niin pelkkä nimi saa osan asiakkaista 

vieroksumaan sitä, koska se on heidän mielestään eri asia kuin perinteinen työasema. 

Asiakkailta tulee kysymyksiä virtualisoinnin suhteen, koska teknologia on vielä uutta ja 

outoa monelle. Tämä on melko yleinen ongelma. Tämä on toisaalta yleensäkin 

nähtävillä lähes kaikkien uusien tekniikoiden käyttöönoton alkuvaiheessa.” 

Taulukko 2. Palvelinten saatavuus: Valvomo 24-palvelun alaiset palvelimet 

2013 2014/q1 

 

2014/q2 

 

2014/q3 

 

2014/q4 

99,94 % 99,96 % 99,92 % 99,83 % 99,97 % 

 

Valvomo 24-palvelu sisältää nimensä mukaisesti sen piiriin kuuluvien palvelinten 

ympärivuorokautisen valvonnan ja ylläpidon. Taulukko 2:ssa on esitetty Oulun 

Tietotekniikan Valvomo 24:n piiriin kuuluvien palvelinten saatavuus prosentuaalisena 

vuodelta 2013 ja vuodelta 2014 jaettuna neljään kvartaaliin. Saatavuus on ollut 

useamman vuoden erittäin hyvää luokkaa. IT-tuotannon ja tietoturvan näkökulmasta 

toiminta on ollut lähes saumatonta.  

Taulukko 3. Kriittiset häiriötilanteet Oulun Kaupungin IT-palveluissa vuosina 2014 ja 

2015 

Vuosi Määrä Kesto 

keskimäärin 

2014 9 55,75 min 

2015 4  155 min 

 

Kriittiset häiriötilanteet tarkoittavat sitä, että yksi tai useampi IT-palvelu on kokonaan 

tai osittain poissa käytöstä (Taulukko 3). Sen voi aiheuttaa palvelinalustan, 

levyjärjestelmän tai verkkojen kaatuminen.  

Määrä oli vuonna 2014 yhdeksän kappaletta, joiden keskimääräinen kesto oli noin 56 

minuuttia. Vuonna 2015 toukokuuhun mennessä tilanteita on ollut neljä, mutta vaikka 

lukumäärä on pienempi, niin kriittisestä tilanteesta toipumiseen on mennyt aikaa 

keskimäärin 155 minuuttia. 
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Taulukko 4. SLA1 asiakasverkkoliittymien kytkinten saatavuus vuosina 2014 - 2015 

Kvartaalit (q1-q4) Vuosi 2014 (%) Vuosi 2015 (%) 

q1 Tietoa ei ole saatavilla 99,76 

q2 99,90 - 

q3 99,69 - 

q4 99,9 - 

 

Taulukko 5. Runkoverkon saatavuus vuosina 2014 – 2015 

Kvartaalit (q1-q4) Vuosi 2014 (%) Vuosi 2015 (%) 

q1 Tietoa ei ole saatavilla 99,99 

q2 99,98 - 

q3 99,99 - 

q4 99,96 - 

 

Taulukossa neljä on esitetty asiakasverkkoliittymien saatavuus. Kvartaali koostuu 

kolmesta kuukaudesta. Tietoa on kerätty vuonna 2014 kolmelta kvartaalilta eli 

yhdeksältä kuukaudelta ja vuonna 2015 ensimmäiseltä kvartaalilta eli tammikuusta 

maaliskuuhun. Saatavuus on todella korkea viimeisen vuoden ajalta. Saatavuus on 

keskimäärin koko ajan yli 99 % ajasta ja vaihtelut ovat marginaalisia. Taulukko viisi 

esittää puolestaan runkoverkon saatavuuden samalla ajanjaksolla ja jaettuna samoin 

kvartaaleihin, kuten taulukko neljä. Runkoverkon osalta saatavuus on myös ollut yli 99 

prosenttia tilastoitavalta ajalta ja vaihtelu on ollut marginaalista yhden ja kolmen 

promillen välillä. Tilastoja ei ole saatavilla ajalta, jolloin virtualisointiaste oli pienempi, 

mutta voidaan olettaa, että silloin myös saatavuus oli matalampi. 

4.3 Virtualisointi ja sähkönkulutus Oulun Tietotekniikassa 

Oulun tietotekniikka kerää säännöllisesti tilastoja datakeskuksen virrankulutuksesta ja 

palvelinten virtualisointiasteesta, jotta muutoksia voidaan helposti vertailla. Raportteja 

ajetaan kuukausittain. Taulukossa kuusi on esitetty vuositason näkymän vuodesta 2004 

aina vuoteen 2013. 

Taulukko 6. Datakeskuksen tilastoja Oulun Tietotekniikassa 

 

Vuosi 

Kulutus 

kWh Muutos 

Palvelimet 

kpl Kasvu Virtualisointiaste 

Kulutus 

laitteelta 

Säästö 

kWh 

2004 606 312 - - - - - - 

2005 783 921 29,3 % 104 

 

5 % 7538 0 

2006 880 587 12,3 % 148 42 % 24 % 5950 69 163 

2007 901 351 2,4 % 187 26 % 34 % 4820 361 214 

2008 890 996 -1,1 % 213 14 % 41 % 4183 616 544 

2009 850 910 -4,5 % 249 17 % 56 % 3417 890 299 

2010 789 742 -7,2 % 290 16 % 72 % 2723 1 241 669 

2011 841 438 6,5 % 320 10 % 80 % 2629 1 457 561 

2012 812 281 -3,5 % 325 2 % 83 % 2499 1 618 628 

2013 744 581 -8,3 % 452 39 % 85 % 1647 2 183 816 
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Taulukosta kuusi voi päätellä, että virtualisointia on tehty nopeaan tahtiin vuosina 2006 

– 2007 jolloin palvelimien määrä on kasvanut 42: lla ja 26: lla prosentilla ja samalla 

virtualisointiaste on kasvanut. Virtualisointiasteen kasvu on ollut suurin piirtein tasaista 

noin 8-15 % vuodessa lukuun ottamatta ensimmäistä vuotta, jolloin kasvua tuli 19 %, 

sekä paria viime vuotta, jolloin kasvu on jäänyt pariin prosenttiyksikköön. Tämä johtuu 

siitä, että virtualisointiaste on muutenkin jo niin korkea. 

Palvelinten sähkönkulutuksen suhde virtualisointiin on myös helposti nähtävillä 

taulukosta. Mitä enemmän virtualisoituja palvelimia on tullut, sitä vähemmän sähköä on 

kulunut. Vuodesta 2008 vuoteen 2013 paria vuotta lukuun ottamatta virrankulutusta on 

jopa saatu pienennettyä, kun samalla palvelinten määrä on yli tuplaantunut. 

Sähkönkulutus yhdeltä laitteelta on kehittynyt aikajanalla siten, että se on laskenut yli 

neljä viidesosaa. Sähköä on viime vuonna säästetty jo jopa yli 2000 kilowattituntia. 

Datakeskuksen sähkönkulutuksessa on nähtävillä selvästi vuodenajat. Kesällä tarvitaan 

enemmän jäähdytystehoa, kuin talvella. Talviaikaan päästään noin 50 000 kWh:n 

lukemiin, kun taas kuumimpina kesinä lukema lähentelee 70 000 kWh:ta. Syy 

kulutuksen laskuun on pääosin virtualisoinnissa, mutta myös vähän on vaikuttanut 

sähkönsiirto- ja jäähdytysjärjestelmän uusimiset ekologisimpiin malleihin.  
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5. Tulokset ja yhteenveto 

Tässä luvussa esitetään tutkielman tulokset ja esitetään mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. Lisäksi kappale sisältää omaa pohdintaa aiheesta ja tuloksista, jota 

saatiin Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta haastattelujen, julkaisujen ja oman tiedon 

perusteella. 

On selvää, että virtualisointi tuo oikein toteutettuna hyötyjä yritykselle. Kun vertaillaan 

sähkönkulutusta osittain tai suurilta osin virtualisoidussa datakeskuksessa siihen, että 

virtualisointia ei ole hyödynnetty ollenkaan on ero suuri. Yksi virtualisoinnin 

isoimmista eduista on sen joustavuus, joka aiheutuu siitä, että virtuaalisia resursseja 

voidaan lisätä ja vähentää helposti lähes aina virtuaalipalvelimen tai koneen ollessa 

käynnissä. Tämän lisäksi hyvä vikasietoisuus, sekä korkea käytettävyys ovat 

virtualisoinnin perustukipilareita. Korkea käytettävyys on mahdollista vain, jos 

vikasietoisuus on varmistettu ja katastrofista toipuminen takaisin tuotantoon on nopeaa. 

Tähän tavoitteeseen päästään sillä, että resursseja voidaan lisätä nopeasti vaikkapa 

laiterikon sattuessa. Virtuaalikoneet voidaan kahdentaa tai siirtää toimivalle laitteelle 

myös käynnissä ollessaan.  

Virtualisointi on yleistynyt yrityksissä jo vuosia nopealla tahdilla. Varsinkin 2000-

luvulla vuosittainen vauhti on ollut useita prosentteja vuodessa. Tähän syynä ovat 

virtualisoinnin tuomat suuret edut yrityksen liiketoiminnalle, sekä se, että 

teknologiatoimitttajat tuovat koko ajan entistä parempia uusia tuotteita markkinoille, 

sekä päivittävät vanhojen ominaisuuksia asiakaslähtöisesti. 

Oulun Tietotekniikan IT-infrastruktuuria voidaan pitää erittäin korkeasti virtualisoituna. 

Virtualisointiaste oli vuoden 2015 alussa Oulun Tietotekniikassa yli 90 prosenttia, joka 

on hyvin korkea Suomen ja koko maailman mittapuulla, kun vertaa siihen, että 

virtualisointiaste koko maailman tasolla oli samana aikana vain noin 50 prosenttia. 

Oulun Tietotekniikka toimittaa oletuksena kaikki uudet palvelintilaukset 

virtuaalipalvelimina. Fyysisen palvelimen tilaamiseen tarvitaan aina perustelu, kuten 

tiedossa olevan mahdolliset yhteensopivuusongelmat tai, jos palvelimeen pitää kytkeä 

tietynlainen fyysinen laite. Myös arkkitehtuuriltaan Linux- ja Unix-variantit palvelimet 

ovat osittain fyysisiä samojen syiden takia. Tämä on yksi keino nostaa 

virtualisointiastetta.  

Oulun Tietotekniikka on säästänyt huomattavan määrän rahaa, kun datakeskuksen 

sähkönkulutusta on saatu laskettua. Kulutuslukemat ovat olleet laskusuunnassa aina 

vuodesta 2008 tähän päivään saakka ja tulevat laskemaan lisää niin kauan kuin 

virtualisointiastetta saadaan nostettua. Muutos sähkönkulutuksessa vuosien 2008–2013 

välillä on ollut lähes 20 % alaspäin samalla, kun palvelinten kokonaismäärä on kasvanut 

yli 50 %.  Tämän lisäksi säästöjä on tullut henkilöstökustannuksissa, kun ylläpitäjiä on 

tarvittu vähemmän. Myös lisenssi- ja laitteistokustannukset ovat laskeneet 

huomattavasti. Virtualisointi nähdään Oulun Tietotekniikassa erittäin tärkeänä asiana. 

Se parantaa omaa ja asiakkaiden kustannustehokkuutta huomattavasti. Virtualisointi 

tulee yleistymään vielä enemmän Oulun Tietotekniikassa tulevaisuudessa.  
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Oulun Tietotekniikan palvelujen saatavuus on kasvanut virtualisoinnin myötä, koska 

virtualisoitu palvelu saadaan nopeammin takaisin toimintaan katkoksen jälkeen, kuin 

perinteisesti toteutettu palvelu. Datakeskuksen laitteiden elinkaarta on myös saatu 

pidennettyä. Laitteiden elinkaari kasvaa, kun laitteisiin voidaan lisätä lähes rajattomia 

määriä lisäresursseja. Laitteistopohjaisissa ratkaisuissa lisäresurssien lisääminen voi olla 

mahdollista, mutta mahdollinen laajennuskapasiteetti on yleensä erittäin vähäinen. Tästä 

on seurannut se, että laitteet on jouduttu uusimaan muutaman vuoden välein. 

Tässä tutkielmassa on pääosin keskitytty Vmwaren virtualisointiratkaisuihin, koska se 

on tärkein teknologia, joka on käytössä Oulun Tietotekniikassa. Palvelin-, työasema-, ja 

sovellusvirtualisointi voidaan toteuttaa samalla teknologialla. Vmwaren vSphere -alusta 

kehittyy koko ajan ja siihen tuodaan jatkuvasti uusia ominaisuuksia, jolloin se pysyy 

ajan tasalla koko ajan. Oulun Tietotekniikasta löytyy myös valmiiksi VMware-

osaamista. Kokemusta on kertynyt päivittäisestä työstä tuotteiden kanssa, sekä 

koulutukseen on satsattu huomattavan paljon resursseja. Tämän lisäksi uuden 

teknologian käyttöönottaminen, ylläpitohenkilöstön, sekä asiakkaiden koulutus ja 

opastaminen uuden käyttöön vie valtavasti resursseja. Näyttää siis siltä, että VMware 

tulee olemaan pääasiallinen virtualisointiratkaisu Oulun Tietotekniikassa myös jatkossa.   

Voidaan sanoa, että Oulun Tietotekniikka on IT-palvelutalo, joka tarjoaa IT-palveluita 

asiakkaille omasta datakeskuksestaan asiakkailleen. Virtualisoinnin tuomat hyödyt ja 

haitat eivät välttämättä päde jokaisessa keskisuuressa IT-yrityksessä. Esimerkkinä 

ohjelmistotalot, joiden liiketoiminta on aivan erilaista. Yleensä heillä ei ole omaa 

datakeskusta. Monet asiat kuitenkin ovat samalla tavalla keskisuurissa, suurissa ja 

pienissä IT-yrityksissä. Olivat ne sitten palveluntarjoajan roolissa tai pelkästään 

kyseisten IT-palveluiden loppukäyttäjiä. 

Tutkielmasta rajattiin pois Linux-pohjainen virtualisointi, pilvipalvelut, sekä 

virtualisoinnin muut mahdolliset kohteet tarkemmalla tasolla. Jatkotutkimus voisi 

keskittyä tarkemmin pilvipalveluiden ja virtualisoinnin vertailuun ja analysointiin, 

koska pilvipalveluita käsiteltiin tässä työssä vain pintapuolisesti. Pilvipalvelut yleistyvät 

koko ajan ja lisää dataa ja järjestelmiä siirretään pilveen yrityksissä. Pilvipalveluiden 

tuomat hyödyt ja riskit, kuten tietoturva ja saatavuus voisi olla hyvä aihe 

jatkotutkimukselle. Näiden lisäksi jatkotutkimuksessa voisi käsitellä palvelin-, sovellus- 

ja työasemavirtualisointitekniikoita tarkemmalla tasolla. Lisäksi muita virtualisoinnin 

kohteita, kuten muiden laitteiden virtualisointimahdollisuuksia voidaan tutkia 

tarkemmalla tasolla. 
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Liite A: Kysymyslomake haastatteluun 

 

1. Mitä virtualisointiratkaisuja yrityksessä on käytössä? 

 

2. Mikäli useita, niin missä suhteessa niitä käytetään? 

 

3. Miksi virtualisointia on yrityksessä siirrytty käyttämään? 

 

4. Mitä hyötyä virtualisoinnista on yrityksessä havaittu olevan? 

 

5. Minkälaisia haittoja on ilmennyt? 

 

6. Mitä riskejä virtualisointiin arvioidaan yrityksessä liittyvän? 

 

7. Onko jokin riski toteutunut? 

 

8. Kuinka paljon IT – infrasta on virtualisoitu? 
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Liite B: Haastattelu Jussi Nieminen 23.3.2015 

 

1. Mitä virtualisointiratkaisuja yrityksessä on käytössä? 

 

- Palvelinvirtualisointi: vmware vsphere ratkaisut, linux red hat enterprise linux 

for virtualial datacenters -> samantyylinen vmware esx hostien kanssa 

- Tallennuskapasiteetin virtualisointi: EMC VNX 

- sovellusvirtualisointi: vmware thinapp, citrix zen app (sovellus, ennen oli myös 

citrix vdi) 

- verkonvirtualisointi: vmware nsx tulossa, vswitch, vxlan, vxnet, distributed 

switch –> tavoitteena virtualisoida datakeskuksen verkkoa enemmän. 

- työpöytävirtualisointi: vmware horizon view 

 

2. Mikäli useita, niin missä suhteessa niitä käytetään? 

 

- VMware pääasiallinen ratkaisu palvelimissa, sovelluksissa, verkoissa. Citrixia 

jonkin verran sovelluksissa. Jonkin verran linuxia palvelimissa. 

Tallennusratkaisuista EMC. 

 

3. Miksi virtualisointia on yrityksessä siirrytty käyttämään? 

 

- Palvelinvirtualisointi tuo säästöä pienentämällä laiteinvestoien määrää ja 

sähkökulutuksessa datakeskuksessa, sekä hyödyntämällä olemassa olevia 

resursseja entistä paremmin. (Infra, jäähdytys, sähkö, tilantarve), henkilöstö voi 

keskittyä muuhun. 

- Virtualisointialusta tarjoaa yksittäisiä fyysisiä palvelimia parempaa 

luotettavuutta. 

- Aikanaan asiakkaiden tarve: joustavammalle ja dynamisempaa ympäristöä. 

(nopeat muutokset lennosta). 

 

4. Mitä hyötyä virtualisoinnista on yrityksessä havaittu olevan? 

 

- Parempi asiakasvaste -> asiakaspalvelu, vasteajat, saatavuus, joustavuus… 

- kustannustehokkuus, ylläpito helppoa keskitettyä, fyysinen tilantarve on 

pienempi, räkkiin mahtuu enemmän. Vanhista rautapalvelimista on päästy 

eroon. Sähkökulutus pienempää, hallinta yhtenäinen, tehokkaampi, yhtenäinen, 

vähempi väki riittää 

- Virtualoisointialustan teknologoita hyödyntäen (HA) käytössä olevien fyysisten 

palvelimien korkean käytettävyyden ja toipumiskyvyn varmistaminen on 

huomattavasti suoraviivaisempoaa ja kustannustehokkaampaa kuin fyysisillä 

palvelimilla. -> ei tarvita tuplarautaa 

- Hyötyjä ovat esim:  
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- nopea toimitus aika verttanuna… 

- yksittäisen palvelinlaitteiston rikkoutumisesta toipuminen noin 5min 

- resurssien lisääminen tarvittaessa nopeasti 

- kriittisen järjestelmän peilaaminen toiseen datakeskukseen suhteellisen edullista 

 

5. Minkälaisia haittoja on ilmennyt? 

- Lisenssiongelmat -> monen palvelinohjelmiston lisenssiehdot ovat epäselvät 

- Hintoja on vaikea selvittää ilman yhteydenottoa myyjään () esim. sql, oracle 

- Yleensä tarvitaan rauta ja virtuaalipalvelimeen molempiin lisenssi  ei voida 

käyttää lisätä coreja lisenssi takia 

- IO suorituskyky ongelma -> IO lagi ei saa slotatia 

- Levytilojen, muisti, cpu yliprovisiointi -> katastofi (levy täyttyy) 

 

6. Mitä riskejä virtualisointiin arvioidaan yrityksessä liittyvän? 

 

- Tietoturvaongelmat -> yksi julkisen ip:n omaava virtuaalikone -> pääsy sen 

kautta vspheren ja hostin päällä pyöriviin resursseihin 

- Inhimillinen erehdys ylläpitäjän toimesta 

- fyysisten laitteiden vikaantuminen (host) 

- Vanhojen sovellusten tukipalvelun / tuen puute 

- Lisenssiongelma -> sovellus otettu käyttöön tehty clusteri ja auditointivaiheessa 

paljastuu ylimääräiset jutut  ylimääräinen lasku 

- Fyysisen infran häiriö (sähkövika) 

 

7. Onko jokin riski toteutunut? 

 

- Hostien kaatumiset ja jumiutumiset (management kaatuu, jää limbo tilaan) 

- Ylläpitovirheitä on sattunut joskus 

 

8. Kuinka paljon IT – infrasta on virtualisoitu? 

 

- Virtualisointiaste kaupungilla: 400 palvelinta -> 320 x86 / x64 arkkitehtuuria 

microsoft windows server käyttis. Loput ovat linux tai unix variantteja (hp ux tai 

ibm aix). 

- vuoden 2014 vuoden 85% toimittamista palvelimista virtualisoituja 

- Työasemavirtualisoinnissa määrä vähäinen mutta nouseva citrixin alasajon takia. 
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Ylimääräinen kysymys: Ei lomakkeella 

Mitä kokemusta virtualisoinnista henkilökohtaisesti? 

- 1 levelin virtualisointi -> windowsin palvelin -> vmware server ja sen päällä 

windowsin virtualisointi 

- Sen jälkeen kaikkea mahdollista 

- Uusimpana vsphere 6 

- Kokemusta järjestelmäasiantuntijan töistä -> nykyään palvelupäällikkö 


