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TIIVISTELMÄ 
 

Langattoman tiedonsiirron ja langattomiin verkkoihin kytkeytyneiden laitteiden ja 

yhä pienempien esineiden määrän voimakas kasvu tuo nopeasti neljännen 

sukupolven matkapuhelinverkon kapasiteettirajan vastaan. Sen seurauksena 

viidennen sukupolven langattoman tiedonsiirtoverkon kehitystyö ja testaus on jo 

alkanut. Ensimmäinen 5G-verkko on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020.  

    5G-verkon tavoitteita on visioitu usealla eri taholla ja sieltä on noussut kolme eri 

käyttötapausten kategoriaa: parannettu liikkuva laajakaista, massiivinen 

konetyyppinen kommunikaatio ja äärimmäisen luotettavat yhteydet. 

    Uusia eri kehitysvaiheissa olevia mahdollisia tekniikoita on tarjolla useita 5G-

verkon toteuttamiseksi, sekä sen tavoitteiden ja vaatimusten saavuttamiseksi. Niistä 

potentiaalisimmat ovat: moniradiotekniikka, edistynyt verkko, edistynyt 

moniantennitekniikka, adaptiivinen koodaus ja modulaatio, edistynyt laitteelta 

laitteelle kommunikointi, edistynyt piensolu, itseorganisoituva verkko ja 

millimetriaaltojärjestelmä. Lisäksi uusien taajuusalueiden löytäminen ja tehokas 

käyttö ovat avainasemassa 5G-verkon kapasiteettivaatimusten täyttämisessä. 

    Työssä on esitetty tarkemmin 5G-verkon vaatimukset ja luotu katsaus 

potentiaalisiin toteutustekniikoihin. Lisäksi on esitetty lyhyt katsaus Oulussa 

rakennettavaan 5G-testiverkkoon ja siihen liittyvään tutkimukseen. 
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ABSTRACT 
 

The amount of wireless data and the number of internet connected devices are 

increasing considerably. This development is bringing the 4G-networks’s capacity to 

the limit. For this reason study and research for the new 5G-network has started. First 

5G-network is planned to operate in 2020. 

    5G-networks requirements have been studied in number of different venues and 

three different main use case categories has risen: Enhanced Mobile Broadband 

(eMBB), Massive Machine Type Communications (mMTC) and Ultra-Reliable 

Communications (URC).       

    There are many new 5G-network enabling techniques ready in different study 

phases. Most potential techniques are: Multi-Radio Access Technology (Multi-

RAT), Advanced Network, Multiple-Input and Multiple-Output (MIMO), Adaptive 

Coding and Modulation (ACM), Device-to-Device communication, Advanced Small 

Cell, Self‐Organising Network (SON) and mmWave system. Also new frequency 

bands are looked at to find more capacity for the system. 

    In this work 5G-requirements and potential enabling techniques are discussed 

more in detail. 5G-test network and research in Oulu are also presented.       
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ALKULAUSE 
 

Tämän kandidaatintyö sai inspiraationsa kirjoittajan työhistoriasta. Olen saanut tehdä 

töitä niin 2G-, 3G- ja 4G-verkkojen parissa, joten luonnollinen kiinnostus seuraavan 

sukupolven 5G-verkkoja kohtaan oli olemassa. Tietoa oli paljon tarjolla, mutta se oli 

hyvin hajanaista, johtuen 5G-verkon hyvin varhaisesta kehitysvaiheesta. Tästä syystä 

aiheesta ei löytynyt tätä kandidaatintyötä tehdessä kuin yksi painettu kirja [2], 

muiden lähteiden ollessa tutkimus- ja työpajajulkaisuja, sekä tuoreimpia alan 

toimijoiden internetsivuja. Näihin lähteisiin tutustumalla halusin löytää 5G-verkon 

kehityksen ”punaisen langan”, eli miksi sitä tarvitaan, milloin se tulee, mitkä sen 

tavoitteet ovat ja millä mahdollisilla tekniikoilla niihin tavoitteisiin tullaan 

pyrkimään. Löysin vastaukset omiin kysymyksiini ja tiivistin asian kandidaatintyön 

muotoon.    
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1. JOHDANTO 

 

1.1. Matkapuhelinverkkojen kehitys 

 

Uuden sukupolven eli generaation (G) langattomia verkkoja tulee markkinoille noin 

10 vuoden välein, mikä suurelta osin johtuu puolijohteen keksimisestä lähteneestä 

voimakkaasta elektroniikan kehityksestä. Jotta voimme parhaiten ymmärtää mihin 

suuntaan olemme menossa uusimman viidennen sukupolven (5G) langattoman 

tiedonsiirtotekniikan käyttöönotossa, niin alla on esitetty lyhyt katsaus siitä mistä 

olemme tulossa radioteknisessä mielessä. Tämä katsaus tehdään eurooppalaisesta 

näkökulmasta katsottuna, koska Euroopan ulkopuolella on käytetty eri 

matkapuhelinverkkotekniikoita aina neljännen sukupolven matkapuhelinverkkoon 

saakka.   

 

 0G (1971-2000): Suomessa analoginen autoradiopuhelin (ARP) oli 

ensimmäinen kaupallisesti toiminut julkinen matkapuhelinverkko. Laitteet 

olivat suurikokoisia ja pääosin autoon asennettuja. ARP aloitti toimintansa 

käsivälitteisenä ja siirtyi automaattisen välitykseen vasta 1990-luvulla. 

 1G (1981-2003): NMT (Nordisk Mobiltelefon) oli analoginen 

yhteispohjoismainen matkapuhelinverkko, joka mahdollisti ensimmäistä 

kertaa pienet kädessä pidettävät puhelimet. Matkapuhelimet tulivat 

tarpeeseen ja tämän myötä hintojen alentuessa niiden määrät lisääntyivät 

suuresti. NMT-verkko suljettiin 2003 kun seuraavan sukupolven tekniikka 

teki siitä vanhentunutta ja sen taajuusalueet haluttiin uudempien 

radiotekniikoiden käyttöön. 

 2G (1991-): GSM (Groupe Special Mobile) on ensimmäinen digitaalinen 

matkapuhelinverkko. Se toi puhelujen lisäksi ensimmäistä kertaa asiakkaille 

SMS-tekstiviestit (Short Message Service), sekä rajallisen ja hitaan 

tiedonsiirron radiokanavan yli. GSM-tekniikka on edelleen käytössä 

puheensiirrossa ja tiedonsiirrossa, jos uudemman sukupolven järjestelmiä ei 

maantieteellisesti ole saatavilla. Tämä standardi on jo yleiseurooppalainen.  

 3G (2001-): WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) on 

yleiseurooppalainen matkapuhelinverkko, jonka tiedonsiirtonopeus 

mahdollistaa jo multimediasovellukset ja MMS-viestit (Multimedia 

Messaging Service). WCDMA tekniikka on edelleen käytössä ja se välittää 

puhelut, joita seuraava neljäs sukupolvi ei vielä monissa paikoin tue. 3G-

verkkoa käytetään myös tiedonsiirtoverkkona, jos nopeampaa 4G-

tiedonsiirtoyhteyttä ei ole saatavissa.  

 4G (2010-): LTE (Long Term Evolution) on jo maailmanlaajuinen langaton 

tiedonsiirtojärjestelmä, jonka tiedonsiirtonopeudet mahdollistavat jo 

hyvälaatuisen liikkuvan kuvan siirtämisen. Tämä on lisännyt suuresti 

langattomien palveluiden ja siirrettävän tiedon määrää. LTE-verkossa 

välitettiin aluksi vain tiedonsiirtoliikennettä, mutta vuodesta 2014 lähtien 

LTE-verkko on kyennyt välittämään myös puheluita.  
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 5G (2020-): Maailmanlaajuisen viidennen sukupolven matkapuhelinverkon 

määrittely on vasta alkamassa standardointijärjestöissä. Sen on tarkoitus tulla 

käyttöön vuonna 2020 ja vastata voimakkaasti kehittyvän ja kasvavan 

liikkuvan tiedonsiirtomarkkinan vaatimuksiin. Kuvassa 1 näkyy 

matkapuhelinverkkosukupolvien vastaanotetun teoreettisen ja käytännön 

tiedonsiirtonopeuden kehitys. [1,2] 

 

 

Kuva 1. Tiedonsiirtonopeudet. [3] 

 

 

1.2. Viidennen sukupolven langattoman verkon tarve  

 

Langattoman tiedonsiirron ja langattomiin verkkoihin kytkeytyneiden laitteiden ja 

yhä pienempien esineiden määrän voimakas kasvu tuo nopeasti neljännen 

sukupolven matkapuhelinverkon rajat vastaan. Tämä kehitys on ollut nopeaa johtuen 

laitteiden ja palvelujen nopeasta kehityksestä. Varsinkin laitteiden näyttöjen koon ja 

resoluution kasvu on mahdollistanut korkealaatuisten videoiden ja ohjelmien 

katsomisen kannettavilla laitteilla. Tämä on luonnollisesti lisännyt radiokanavien yli 

kulkevan tiedon määrää huomattavasti. Vuosien 2010 ja 2011 välillä langattoman 

tiedonsiirron määrä kaksinkertaistui. Tämän kehityksen jatkuessa maailmanlaajuisen 

langattoman tiedonsiirto määrän arvioidaan tuhatkertaistuvan vuodesta 2010 vuoteen 

2020 mennessä.  

    Kuvassa 2 näkyy liikkuvaan internetiin yhteydessä olevien laitteiden ja 

tiedonsiirron lisääntyminen. Laitteiden määrän kehitys on esitetty miljardeissa 

(10E9) verkkoon kytketyissä laitteissa ja tiedonsiirtomäärä exabiteissä (10E18). 

Tämän kehityksen pohjalta nousee selkeästi esiin kaksi 5G-verkolle tärkeää 

johtoajatusta: liikkuva internet ja esineiden internet (Internet of Things, IoT). [2,3,4]    
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Kuva 2. Verkkoon yhteydessä olevien laitteiden ja langattoman tiedonsiirron määrän 

kasvu. [3] 

 

 

1.2.1. Liikkuva internet 

 

Liikkuva internet tarkoittaa kaikkea kannettavilla laitteilla tapahtuvaa tiedonsiirtoa 

radiokanavan yli. Liikkuvan internetin vaatimukset tulevat kasvamaan suuresti 

tulevaisuudessa, johtuen uusien palveluiden kehityksestä ja asiakkaiden tarpeista. 

Hyvin korkean resoluution, Ultra-High Definition (UHD) ja kolmiulotteisen 

videokuvan siirron suosio kasvaa, mikä tulee kasvattamaan tiedonsiirtomääriä 

merkittävästi. Esimerkiksi korkealaatuisen pakatun 3D-videon siirtoon tarvitaan 1 

Gbps siirtonopeus.  

    Palvelut kuten lisätty todellisuus ja verkkopelaaminen asettavat omat haasteensa 

lähtevälle ja vastaanotetulle tietovirralle, sekä käyttäjän kokemalle viiveelle. 

Pilvipalvellut, joissa laitteiden tuottama tieto ja ohjelmat ovat palveluntarjoajien 

palvelimilla, tulevat lisääntymään voimakkaasti ja se aiheuttaa lisääntyviä 

vaatimuksia varsinkin laitteesta lähetetyn tiedonsiirron määrälle. [4]    

 

  

1.2.2. Esineiden internet 

 

Esineiden internet tarkoittaa yhä pienempien esineiden ja laitteiden liittymistä 

internetiin ja tämä liittyminen tapahtuu yleensä langattomasti. Tällaisia esineitä ovat 

esimerkiksi erilaiset sensorit, valvontalaitteet, autot, päälle puettavat laitteet ja 

kodinkoneet.  Esineiden internet tulee olemaan yksi tärkeimpiä 5G-standardointia 

hallitsevia johtoajatuksia. 5G-verkon tulee mahdollistaa esineiden internet ja siksi 

5G-standardoinnissa on otettava huomioon jopa miljoonan yhtäaikaisen laitteen 

yhteys neliökilometrillä. [3]    
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1.3. 5G-verkon standardointi ja toteutusaikataulu 

 

Standardointityö on juuri alkamassa Kansainvälisessä televiestintäliittossa ITU:ssa 

(International Telecommunication Union) ja 3GPP:ssä (3rd Generation Partnership 

Project). ITU:n marraskuussa järjestämässä maailman radiokonferenssissa WRC 

2015:ssa (World Radiocommunication Conference) tullaan sopimaan 5G:n 

toimintakaistaan liittyvät asiat, jonka jälkeen määrittely voidaan aloittaa. Tavoitteena 

on, että ensimmäiset 5G-verkot ovat toiminnassa 2020-luvun alussa. [2] 

 

 

1.3.1. ITU 

 

Kansainvälinen televiestintäliitto ITU on organisaatio, jonka alla uudet 

radioteknologiat standardisoidaan. Se jakaa radiotaajuudet ja organisoi 

yhteiskäytännöt kansainvälisten tekniikoiden toimivuuden takaamiseksi. ITU 

jakaantuu kolmeen osaan: 

 ITU-T televiestintäsektori.  

 ITU-R radioviestintäsektori.  

 ITU-D kehityssektori. 

    ITU-R on sektori, missä 5G tullaan standardisoimaan. 5G on saanut 

standardointinimen ITU-R-sektorilta ja se on lyhyesti ilmaistuna IMT-2020 

(International Mobile Telecommunication system for 2020 and beyond). Vuoden 

2015 aikana ITU-R tulee viimeistelemään näkemyksensä 5G-verkosta. Kuvassa 3 on 

ITU:n IMT-2020 standardointiaikataulu määrittelykokouksineen. [5]  

 

Kuva 3. ITU:n aikataulu. [5] 
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1.3.2. 3GPP 

 

3GPP on usean standardointijärjestön yhteistyöorganisaatio, joka luo viidennen 

sukupolven langattoman tiedonsiirtojärjestelmälle maailmanlaajuiset tekniset 

määrittelyt. 3GPP toimittaa ITU-R:n aktivoimana ehdokastekniikan IMT-2020-

määrittelyprosessiin. Tähän on olemassa kaksi määräaikaa: 

 

 Ensimmäinen teknologiaehdotus ITU-R:n kokoukseen #32 kesäkuulle 2019. 

 Yksityiskohtainen määrittely ITU-R:n kokoukseen #36 lokakuulle 2020. 

 

    Radioverkon RAN (Radio Access Network) tutkimus alkaa erillisellä hankkeella, 

jossa pyritään tunnistamaan kaksi asiaa: 

 

 Vaatimukset IMT-2020-järjestelmälle, joka voi sisältää LTE-tekniikan. 

 Uuden radiotekniikan, jota tutkitaan LTE-kehityksen rinnalla. 

 

    RAN-tutkimuksen ehdotus hyväksytään joulukuussa 2015 ja suurin osa 

vaatimuksista pitää olla sovittuna sitä seuraavan kuuden kuukauden aikana. 

Tutkimuksen aikana RAN-tutkimus ottaa vastaan IMT-2020-vaatimukset ja lisää 

omat vaatimuksensa siihen. Kuvassa 4 on esitetty 3GPP:n ja ITU:n aikataulu 

rinnakkain. [6]   

 

 

Kuva 4. 3GPP:n ja ITU:n aikataulu. [7] 
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2. 5G-VERKON TAVOITTEET 

 

2.1. Yleistä 

 

5G-järjestelmälle tavoitteita asettavat kaikki siihen kytköksissä olevat tahot eli 

käyttäjät, operaattorit, laitevalmistajat ja verkkovalmistajat. Näistä tavoitteista 

standardointi ottaa huomioon tärkeimmät määrittääkseen seuraavan sukupolven 

matkapuhelinjärjestelmän. Tähän kappaleeseen on kerätty tärkeimpiä 5G-tavoitteita 

ITU:n ja NGMN:n (Next Generation Mobile Networks) visioiden pohjalta. NGMN 

on operaattoreiden ja laitevalmistajien liittoutuma. 

    ITU-R:ssä on visioitu kolme käyttötapausten kategoriaa, jotka selkeyttävät IMT-

2020 tavoitteita: 

 

 Parannettu liikkuva laajakaista, (Enhanced Mobile Broadband, eMBB). 

 Massiivinen konetyyppinen kommunikaatio, (Massive Machine Type 

Communications, mMTC). 

 Äärimmäisen luotettavat yhteydet, (Ultra-Reliable Communications, URC). 

 

    Lisäksi näiden käyttötapausten sisältä on nostettu esiin kahdeksan tärkeintä 

teknistä tavoitetta, jotka ovat: hetkellinen suurin tiedonsiirtonopeus, käyttäjän 

kokema tiedonsiirtonopeus, spektrin käytön tehokkuus, liikkuvuus, viive, 

yhteystiheys, verkon energiatehokkuus ja tiedonsiirtotiheys. Seuraavissa kappaleissa 

tekniset tavoitteet ovat jaoteltu niiden käyttötapauksien alle, joita ne parhaiten 

tukevat. Monet tavoitteista tukevat luonnollisesti myös useampia käyttötapauksia. 

Kuvassa 5 on näkyvissä ITU-R:n visioimat käyttötapaukset ja niihin liittyvät tekniset 

tavoitteet. [8]   

 

 

 

Kuva 5. ITU-R:n visio käyttötapauksista ja tavoitteista. [8] 
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2.2. Parannettu liikkuva laajakaista eMBB 

 

2.2.1. Tiedonsiirtonopeus 

 

5G-verkon suurin tavoiteltu hetkellinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee suuresti lähteen 

mukaan, mikä on ymmärrettävää koska eri osapuolien visiot ja tavoitteet vaihtelevat 

ja standardointityö on vasta alussa.   

    Tiedonsiirtonopeuden tavoitteet määritellään käyttäjän kokemana nopeutena ja se 

mitataan bitteinä sekunnissa (bps). Vaadittu käyttäjän kokema tiedonsiirtonopeus 

täytyy olla saavutettavissa vähintään 95% verkon peittoalueesta ja 95% ajasta tällä 

alueella. Käyttäjän kokema nopeuden vaatimus riippuu halutusta palvelusta. Tämä 

vaatimus asetetaan minimitiedonsiirtonopeutena, jolla käyttäjä saa laadullisen 

kokemuksen haluamalleen palvelulle. 

    Palvelukohtainen tiedonsiirtonopeus pitää 5G-verkossa tietyissä ympäristöissä, 

kuten sisätiloissa yltää 1 Gbps vastaanottonopeuteen ja kaikkialla vähintään 50 Mbps 

vastaanottonopeuteen. Hetkittäisten suurimpien tiedonsiirtonopeuksien pitää olla 

suurempia kuin 10 Gps ja pienimmillään solun rajalla 100 Mps. Kuvassa 6 verrataan 

seitsemää 4G:n ja 5G:n tavoitetta toisiinsa. Kuvassa 6 4G-tavoitteet ovat 

vaaleanharmaalla alueella ja 5G-tavoitteet tummanharmaalla alueella. [8,9,10] 

 

 

 

Kuva 6. 4G-vaatimukset vastaan 5G-vaatimukset. [3] 
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2.2.1. Viive 

 

Viivetavoitteita käsitellessä määritellään kaksi eri viivettä: 

 

 Kokonaisviive eli E2E-viive (End-to-End), joka mitataan lähettäjän 

sovelluskerroksesta, vastaanottajan sovelluskerroksen ja sieltä takaisin 

kulkevan paketin kuluttamana siirtoaikana verkossa.  

 Ilmaviive (air latency) mittaa pelkästään 5G-ilmarajapinnan edestakaiseen 

tukiasemalta käyttäjälle kulunutta aikaa radiotiellä. 
 

    5G:ssä tavoitteena on tarjota 10 ms E2E-viive ja viivekriittisiin käyttäjätapauksiin 

lyhyempi 1 ms viive. 5G järjestelmän pitää pystyä antamaan loppukäyttäjälle tunne 

siitä, että hän on jatkuvasti yhteydessä verkkoon. Täten loppukäyttäjän kannalta 

ensimmäisen yhteyden luominen pitää olla välitön. Kuvassa 7 on esitetty 

viivevertailu 4G:n ja 5G:n välillä. 5G-verkossa pyritään pienentämään viiveet 

kymmenesosaan verrattuna 4G-verkkoon. [9]   

 

 

Kuva 7. 4G vastaan 5G viive. [3] 

 

 

2.2.2. Liikkuvuus 

 

Liikkuvuus viittaa järjestelmän kykyyn tarjota saumatonta palvelua liikkuville 

käyttäjille. 5G-verkko ei anna liikkuvuustukea kaikille käyttäjille, vaan niille 

laitteille ja palveluille, joilla on oikeasti tälle tarve. Laitteiden liikkuvuus tulee 

vaihtelemaan hyvin suuren nopeuden tapauksista, kuten luotijunat ja lentokoneet, 

pienen liikkuvuuden tai paikallaan oleviin tapauksiin, kuten jalankulkijat tai älykkäät 

sensorit. Tiettyjen 5G-laitteiden tuettu nopeus on visioitu nousemaan aina 500 km/h 

saakka, joka on selkeästi suurempi nopeus kuin mitä esimerkiksi 4G-verkossa on 

tuettu. Liikkuvuusvaatimukset ilmaistaan käyttäjän ja verkon välisellä suhteellisella 

nopeudella, missä pitää olla saatavilla jatkuva käyttäjäkokemus. [4,9]        
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2.2.3. Spektrin käytön tehokkuus 

 

Spektrin käytön tehokkuus pitää 5G-verkossa olla huomattavasti parempi kuin 4G-

verkossa, jotta operaattorit kykenevät vastamaan lähitulevaisuuden 

tiedonsiirtomäärävaatimuksiin.  Näin kyetään myös pitämään tukiasemien määrä 

taloudellisesti kannattavissa rajoissa. Spektrin käytön tehokkuus mitataan yksikössä 

bitti sekunnissa taajuusyksikköä Hertzia kohden yhdessä solussa (b/s/Hz/cell). Tämä 

tehokkuus pitää löytyä niin pienistä, kuin suuristakin soluista, sekä matalilla että 

korkeilla taajuuksilla. Spektrin tehokkuuden vaatimus on 5G-verkossa 10 b/s/Hz ja 

4G-verkossa 1-3 b/s/Hz. [4,9] 

 

 

2.2.4. Verkon energiatehokkuus 

 

Verkon energiatehokkuus tulee olemaan yksi tärkeimmistä 5G-verkon suunnittelua 

ohjaavista asioista. Tällä hetkelle informaatio- ja kommunikaatioteknologia kuluttaa 

jopa 5% kaikesta tuotetusta sähköstä ja vastaa 2% maailmanlaajuisista 

kasvihuonepäästöistä. Tämä on sama määrä kuin ilmailun tuottamat päästöt. Jos 

energiatehokkaaseen radioverkkoon ei panosteta, niin sen energiakulutus ja 

kasvihuonekaasupäästöt tulevat kaksinkertaistumaan vuoteen 2020 mennessä. 

Visiona on pudottaa suhteellista tietyn tietomäärän siirtoon tarvittavaa sähkön 

kulutusta jopa sadanteen osaan 4G-verkkoon verrattuna.  

    Energiatehokkaasta verkosta hyötyy ihmiskunta monin tavoin. Se voi alentaa koko 

matkapuhelinverkon tuottamaa hiilijalanjälkeä ja vähentää operaattoreiden käytetystä 

sähköstä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi tämä lisää laitteiden akun kestoa, joka on 

yksi tärkeimmistä kuluttajien ostokriteereistä. [2,11]  

 

 

2.3. Massiivinen konetyyppinen kommunikaatio mMTC 

 

ITU-R:n nimeämä massiivinen konetyyppien kommunikaatio, eli suuren yleisön 

tuntemalla nimellä laitteiden internet (IoT) asettaa omat tavoitteet ja vaatimukset 5G-

verkolle. Tässä käyttötapauksessa langaton laite on koneen ohjaamana verkossa.  

    Laitteiden puolella modeemin pitää olla tällaiseen käyttötapaukseen 

mahdollisimman pieni ja halpa, sekä sen virrankulutus täytyy olla hyvin pieni. 

Halvan ja pienen anturin tai sensorin akun keston pitää olla jopa 15 vuotta. Sensorit 

ja anturit voivat mitata ja raportoida langattomasti palvelimille lukemattomissa eri 

kohteissa niin kotona, yleisillä paikoilla kuin teollisuudessakin. [9]   
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2.3.1. Yhteystiheys 

 

    Verkon puolella tärkeimmiksi vaatimuksiksi nousevat langattomasti verkkoon 

yhteydessä olevien laitemäärien kasvaessa yhteystiheys ja tiedonsiirtotiheys. 

Tuettavan yhteystiheyden pitää olla useita satojatuhansia aktiivisia laitteita 

neliökilometrillä. Aktiivisuus tarkoittaa, että laite siirtää tietoa verkon kanssa. [9]   

 

2.3.2. Tiedonsiirtotiheys 

 

Tiedonsiirtotiheys mitattuna bittiä sekunnissa neliömetrillä (b/s/m2) määritellään 

kaikkien laitteiden tiedonsiirtomääränä tietyllä alueella. 5G-verkon pitää pystyä 

palvelemaan todella suurta määrää ihmisten ja koneiden hallitsemia langattomia 

laitteita. Äärimmäisissä tapauksissa tämä tarkoittaa: 

 

 Kymmenille tuhansille käyttäjille on kyettävä antamaan kymmeniä Mbps 

samaan aikaan ruuhkaisissa tapahtumissa, kuten konserteissa ja 

urheilutapahtumissa. 

 Kymmenille työntekijöille on kyettävä antamaan 1 Gbps yhteys samaan 

aikaan samassa toimistokerroksessa. [9]   

   

 

2.4. Äärimmäisen luotettavat yhteydet URC 

 

2.4.1. Turvallisuus 

 

Viestinnän turvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista, mitä operaattori voi verkkonsa 

kautta tarjota asiakkaille. 5G tulee tukemaan laajaa kirjoa kone- ja ihmislähtöisiä 

palveluita, joiden siirtämää arkaluontoista tietoa pitää pystyä suojelemaan erilaisilta 

uhilta kuten vakoilulta, häirinnältä, hyökkäyksiltä ja estoilta. 

   Radioteknisestä näkökulmasta nousee esiin kaksi turvallisuusvaatimusta: 

 

 Verkon kestävyyttä pitää lisätä radiokanaviin ja signaaliin kohdistuvia 

älykkäitä häiriöhyökkäyksiä vastaan. 

 5G-verkon pienten solujen turvallisuutta pitää lisätä ottaen huomioon niiden 

maantieteellinen jakautuma ja yhteyden luomisen helppous. [9] 
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2.4.2. Saatavuus 

 

5G-verkon luotettava saatavuus tulee olemaan tärkeässä osassa määrittelyssä, jotta 

vähimmäispalvelut pystytään takamaan esimerkiksi suuronnettomuuksien aikana. 

Tämä on tärkeää, koska viranomaistahot maailmalla tulevat käyttämään 5G-verkkoa 

yhä enenemissä määrin kommunikointiin ja tiedonsiirtoon.  

    Verkon saatavuus määritellään prosentteina ajassa ja paikassa. 5G:n pitää pystyä 

tuottamaan 99.999%:n verkon saatavuuden. Tämä saatavuus pitää olla mahdollista 

myös äärimmäisten luonnonilmiöiden aikana. [9] 

 

 

2.4.3. Luotettavuus 

 

Yhteyden luotettavuuden taso määritellään onnistuneesti lähetettyjen pakettien määrä 

jaettuna kaikkien lähetettyjen pakettien määrällä halutussa ajassa. Haluttu 

luotettavuuden taso riippuu palvelusta ja käyttötapauksesta. 5G-verkon pitää 

mahdollistaa korkeat yli 99.999%:n luotettavuuden tasot erityisesti niitä vaativissa 

käyttötapauksissa.  

    Joissakin viiveriippumattomissa konetyyppisissä yhteyksissä luotettavuus ei ole 

tärkein kriteeri ja niihin voidaan tarjota matalampaa luotettavuutta ja näin päästä 

esimerkiksi vähäisellä signaloinnilla pieneen virran kulutukseen. [9]   
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3. 5G-VERKON MAHDOLLISET TOTEUSTUSTEKNIIKAT 

 

3.1. Yleistä 

 

Uudet radiotekniset innovaatiot ja keksinnöt tulevat mahdollistamaan 5G-verkon 

nopeus-, viive- ja käyttäjäkokemusvaatimukset. Lähteistä riippuen 5G-verkon 

tavoitteet mahdollistavia potentiaalisia tekniikoita löytyy hyvin paljon. Tähän 

kappaleeseen on kerätty useissa lähteissä mainitut ja sitä kautta selkeästi 

tärkeimmiksi nousevat potentiaaliset 5G-tekniikat kuten: 

 

 Moniradiotekniikka (Multi-Radio Access Technology, Multi-RAT). 

 Edistynyt verkko (Advanced Network). 

 Edistynyt MIMO- antennitekniikka (Multiple-Input and Multiple-Output). 

 Adaptiivinen koodaus ja modulaatio (Adaptive Coding and Modulation, 

ACM). 

 Edistynyt laitteiden välinen D2D-kommunikointi (Device-to-Device).  

 Edistynyt piensolutekniikka (Advanced Small Cell). 

 Itseorganisoituva verkko (Self‐Organising Network, SON). 

 Millimetriaaltojärjestelmä (mmWave system). 

 

    Lisäksi 5G-verkon tavoitteiden saavuttamiseen oleellisesti liittyvä uusien 

taajuusalueiden käyttöönotto käsitellään ensimmäiseksi. Kuvassa 8 on valotettu 

tärkeimpiä 5G:n mahdollistavia tekniikoita ja niistä kerrotaan enemmän tässä 

kappaleessa. [2,3] 

 
 

 

Kuva 8. 5G-tekniikoita. [3] 



  19   

 

3.2. Taajuusalue 

 

Uuden taajuusalueen löytäminen 5G-verkolle tulee olemaan yksi kriittisimmistä 

haasteista seuraavalla vuosikymmenellä. Tuhatkertaiseen langattoman 

tietoliikennemäärän kasvuun ei voida vastata vain lisäämällä spektrin käytön 

tehokkuutta ja lisäämällä solujen määrää. On arvioitu, että taajuusalueita tarvitaan 

lisää kymmenkertaisesti nykytilanteeseen verrattuna, jotta tulevaisuuden 

taajuuskaistatarve saadaan tyydytettyä. Seuraavan WRC 2015-konfrenssin yksi 

tärkeimmistä käsiteltävistä asioista tulee olemaan uusien taajuusalueiden löytäminen. 

Näitä tulevat olemaan 100 Mhz:n taajuuskaistan allokointi 700 Mhz:n 

taajuusalueella, 400 Mhz:n kaista 3.6 Ghz-alueella ja useiden gigahertsien kaista 

millimetriaaltotaajuusalueella. [2] 

 

 

3.2.1. Spektrin jako    

 

Uusien taajuusalueiden saaminen käyttöön on hyvin hidasta, joten olemassa olevien 

taajuusalueiden käytön tehostaminen on tärkeää. Olemassa olevien taajuussääntöjen 

ohittamiseksi voidaan ottaa käyttöön innovatiivisia spektrinkäyttömalleja. 

Esimerkiksi paljon taajuusalueita on jaettu sotilastutkille, jotka eivät ole toiminnassa 

koko ajan eivätkä kaikkialla. Näitä taajuusalueita voidaan käyttää pienissä soluissa 

tietyllä alueilla sotilastutkien häiriintymättä. Esimerkiksi Suomi ja Venäjä sopivat 

800 Mhz-alueen käytöstä. Tämä taajuus on Venäjällä ilmailun 

radionavigointijärjestelmien käytössä ja sopimus mahdollistaa Suomessa tällä 

taajuudella toimivien tukiasemien rakentamisen 12-55 kilometrin päähän rajasta. 

Hidasta spektrin alueellista vapautumista pitää kompensoida tällaisella spektrin 

jakamisen innovatiivisella lähestymistavalla. [2,12] 

 

    

3.2.2. Millimetriaaltojärjestelmä  

 

Perinteisten alle 3 Ghz:n taajuusalueiden tullessa yhä enenevissä määrin ruuhkaisiksi 

ja radioverkkotekniikoiden lähestyessä Shannonin teoreettista kapasiteettirajaa, 

tutkimus korkeampien suurtaajuusalueiden hyödyntämiseksi, eli millimetriaaltojen 

alueella on alkanut. Tekniset tulokset näyttävät lupaavilta, vaikka tutkimus on vasta 

alkamassa. Millimetrialueella nousee esiin kolme suurempaa ongelmaa: 

 

 Radiokanavan nopea vaimeneminen ilmakehässä. 

 Radiokanavan vaimennus riippuu voimakkaasti ilmakehässä olevasta 

kosteudesta. 

 Rakenteet ja kasvillisuus vaimentavat signaalia voimakkaasti. 

 

    Näiden ongelmien merkitys vähenee solun koon pienentyessä ja hyvin pieni solun 

koko on yksi 5G-verkon suunnittelun perusteista. Edellä mainituista rajoitteista 

huolimatta löytyy lukematon määrä millimetrialueen etuja. Tärkeimpänä etuna on, 

että suuri määrä spektriä on käytettävissä kyseisellä alueella. Esimerkiksi 70-85 
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Ghz:n taajuusalueelta löytyy vapaa 5 GHz:n levyinen kaista. Tämän on todella suuri 

kaista, koska tällä hetkellä maailmanlaajuisesti matkapuhelinverkkojen käytössä 

oleva koko kaista ei ole 780 Mhz:iä suurempi. Lisäksi toinen etu on, että antennien 

koko jää pieneksi näin lyhyillä aallonpituuksilla, niin laitteessa kuin tukiasemassakin. 

Kuvassa 9 on mahdollisia millimetrialueen taajuuksia ja kaistanleveyksiä. [2,3]  

    

 

Kuva 9. Millimetrialueen taajuudet ja kaistat. [13] 

 

 

3.3. Moniradiotekniikka 

 

Moniradiotekniikassa (Multi-RAT) on tarkoituksena löytää tavat, millä 5G-

järjestelmä kykenee integroitumaan toisiin radioverkkoihin ja käyttämään niitä 

saumattomasti hyödyksi. Monien eri radioverkkotekniikoiden vahvuuksien 

hyväksikäyttö parantaa 5G-järjestelmän suorituskykyä kokonaisuudessaan. 

Esimerkiksi 4G-järjestelmää voidaan käyttää kontrolliviestien kuljettamiseen 

yhteyden säilyttämiseksi, onnistuneiden solunvaihtojen takaamiseksi ja 

puheyhteyden luomiseksi.  Millimetrialuetta käytetään tällöin vain hyvin suurten 

tiedonsiirtonopeuksien saavuttamiseen. Monia millimetrialueen soluja voidaan 

sijoittaa 4G-solun alueelle, kuten kuvassa 10 on esitetty. [3] 
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Kuva 10. Millimetriaaltosolut ja 4G. [4] 

 

 

3.4. Edistynyt verkko 

 

5G-tavoitteiden saavuttamiseksi ei riitä pelkästään radiorajapinnan rakentaminen, 

vaan myös koko verkon rakenne on uudistettava. Tätä kutsutaan edistyneeksi 

verkoksi (Advanced Network). Kaksi lupaavinta edistyneen verkkoarkkitehtuurin 

rakennevisiota ovat litteä verkko ja viipaleverkko. 

 

 

3.4.1. Litteä verkko 

 

5G-järjestelmän dynaamisesti skaalautuvassa litteässä verkkoarkkitehtuurissa 

käyttäjän liikkuvuus hallitaan tehokkaasti tuomalla tämä toiminnallisuus aina verkon 

rajalle, jopa käyttäjän laitteeseen saakka. Tällä saavutetaan kolme etua edellisen 

sukupolven keskitetysti hallittuun verkkoon nähden: 

 

 Jaetulla mobiliteetin hallinnalla saavutetaan lyhin siirrettävän tiedon reitti 

laitteelta internetiin ja tällä saavutetaan pieni käyttäjän kokema viive. 

 Järjestelmä on skaalautuvampi verrattuna keskitettyyn arkkitehtuuriin. 

 Yhteyksistä tulee luotettavampia, kun yhden tiedonsiirtoreitin katkeaminen 

tai estyminen ei vaikuta juurikaan järjestelmän toimintaan. [3] 
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3.4.2.  Viipaleverkko  

 

5G-verkon viipaloinnissa on kyse eri vaatimuksia omaavien palveluiden jakamisesta 

eri verkkoviipaleisiin. 5G-viipale (Slice) koostuu joukosta 5G-verkon toimintoja ja 

radioverkkoasetuksia, joita yhdistää siihen sidottu käyttötapaus ja liiketoimintamalli. 

Kaikki viipaleet eivät pidä sisällään samoja toimintoja, vaan osa toiminnoista joita 

pidetään tällä hetkellä tärkeinä matkapuhelinverkon toimivuudelle, voivat puuttua 

kokonaan joistakin viipaleista, kuten esimerkiksi liikkumattomien sensorien 

tapauksessa liikkuvuuden tuki ja sen vaatima signalointi. 5G-viipaleen tarkoitus on 

vain antaa kyseisen käyttötapauksen tarvitsema toiminnallisuus ja välttää kaikkia 

muita ylimääräisiä verkkoa kuormittavia toiminnallisuuksia. Kuvassa 11 on esitetty 

viipaleverkon rakenne, jossa useita 5G-viipaleita toimii samassa verkkorakenteessa.  

 

 

Kuva 11. Viipaleverkko. [9] 

 

    Esimerkiksi tyypillinen älypuhelimen käyttö voidaan realisoida verkkoviipaleessa 

asettamalla sinne laajat toiminnallisuudet niin kontrollitasolle CP (Control Plane), 

kuin käyttäjätasollekin UP (User Plane). Seuraavassa robottiautopalveluviipaleessa 

verkon on taattava hyvä turvallisuus, luotettavuus, liikkuvuus ja viive. Viimeisessä 

esineiden internetin viipaleessa on jo esimerkiksi eri radioteknologia mukana kuin 

älypuhelimen ja robottiauton viipaleessa ja siinä voidaan liikkuvuuteen liittyvät 

toiminnallisuudet pitää hyvin rajallisina, koska sensorit eivät juurikaan liiku. 

    5G-verkossa voi olla muitakin kuin nimettyjä viipaleita. Ne ovat yleisiä viipaleita, 

jotka esimerkiksi tarjoavat parhaan mahdollisen yhteyden tai käsittelevät 

tuntemattomia käyttötapauksia ja liikennettä. [9]        
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3.5. Edistynyt MIMO-tekniikka 

 

MIMO-antennitekniikassa käytetään useita antenneita lähetykseen ja vastaanottoon. 

Tämä spektrin käytön tehokkuutta lisäävä tekniikka on jo neljännen sukupolven 

matkapuhelinjärjestelmässä hyväksi havaittu ja paljon käytetty. Kun käyttäjän 

laitteessa on vain muutama antenni, voidaan käyttää tukiaseman useita antenneja 

palvelemaan monia käyttäjiä samassa aikataajuusikkunassa. Tällaisessa tapauksessa 

tarvitaan tieto laitteen ja tukiaseman välisestä kanavasta, jotta esikoodauksella 

voidaan vähentää eri käyttäjille aiheutuvaa häiriötä. Yhden ja monen käyttäjän 

MIMO ovat osa 4G-järjestelmää. 

    Edistyneeksi MIMO-tekniikaksi 5G-verkkoon on tarjolla lupaava tekniikka 

nimeltään massiivinen MIMO. Tässä tekniikassa laajennetaan suuresti monen 

käyttäjän MIMO-tekniikkaa lisäämällä antennien määrää tukiasemassa suuremmaksi 

kuin palveltavien käyttäjien määrä on. Satojen antennien palvellessa kymmeniä 

käyttäjiä, voi spektrin käytön tehokkuus nousta jopa kymmenkertaiseksi perinteiseen 

MIMO-tekniikkaan verrattuna. Kanavatiedon saannin ongelma ratkaistaan 

käyttämällä aikajakoista järjestelmää, jossa vastaanotto ja lähetys käyttävät samaa 

taajuuskaistaa. Näin voidaan taata, että lähetys- ja vastaanottokanavat ovat lähes 

identtiset. 

    Radio- ja antennitekniikassa tarvitaan vielä kehitystä, jotta tukiasemalle voidaan 

sijoittaa massiivisen MIMO-tekniikan tarvitsema suuri määrä antenneja. On hyvä 

huomata, että massiivinen MIMO ei lisää yhden käyttäjän hetkittäistä suurinta 

tiedonsiirtonopeutta, vaan korkeaa spektrin käytön tehokkuutta useiden 

samanaikaisten käyttäjien tapauksessa. [14] 

 

           

3.6. Adaptiivinen koodaus ja modulaatio  

 

5G-järjestelmän radiokanavan adaptiiviseen koodaukseen ja modulaatioon on 

vahvimmin ehdolla kaksi eri modulaatiotekniikkaa: Monikantoaalto-

modulaatiotekniikka FBMC (Filter Bank Multicarrier) ja modulaatiotekniikka 

FQAM (Frequency and Quadrature Amplitude Modulation), jotka ovat OFDM- 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ja QAM- (Quadrature Amplitude 

Modulation) perusmodulaatiotekniikoista edelleen kehitettyjä versioita. [3] 
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3.6.1. FBMC-tekniikka 

 

FBMC on viimeaikoina saanut paljon huomiota spektrin tehokkuutta parantavana 

tekniikkana, vaikka sen teorialla on pitkä historia käytössä olevan OFDM-

modulaatiotekniikan kanssa. Tärkeimpänä ominaisuutena nousee esiin FBMC-

tekniikassa sen kyky pienentää huomattavasti käytettävän taajuuskaistan 

suojakaistaa. Tässä tekniikassa alitaajuuskaistojen suodattimilla on riittävä 

vaimennus ja tämä takaa riittävän eristyksen muihin kaistoihin nähden. 

Monikantoaaltotekniikana FBMC saa hyödyn myös MIMO-antenneista. Kuvassa 12 

ilmenevässä karkeassa spektriesityksessä nähdään selvästi miten FBMC-signaali 

vaimenee kaistan reunalla nopeammin kuin OFDM. [3]     

 

 

Kuva 12. FBMC- ja OFDM-spektrien vertailu. [3] 

 

 

3.6.2. FQAM-tekniikka 

 

Yksi tärkeimmistä 5G-järjestelmän vaatimuksista on suorituskyky solun rajalla. 

Solunrajalla havaittavan toisen solun häiriön vaimentamiseen ja näin siellä saatavan 

suorituskyvyn parantamiseen on kehitetty uusi modulaatio FQAM (Frequency 

Quadrature Amplitude Modulation). Se yhdistää kaksi jo käytössä olevaa 

modulaatiotekniikkaa: FSK (Frequency Shift Keying) ja QAM. FQAM-tekniikan 

taajudet ovat myös ortogonaalisia, kuten FSK-tekniikassa. Kuvassa 13 on FQAM-

modulaatiotekniikan signaalikonstellaatio, joka on QAM- ja FSK-konstellaatioiden 

yhdistelmä. [3]  
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Kuva 13. FQAM-signaalikonstellaatio. [3] 

 

 

3.7. Edistynyt laitteiden välinen kommunikointi 

 

Edistynyt laitteiden välinen D2D-kommunikointi on tekniikkaa, joka parantaa 5G-

järjestelmän spektrin käytön tehokkuutta ja vähentää E2E-viivettä. Lähellä olevat 

D2D-laitteet voivat kommunikoida suoraan toistensa kanssa lähes kokonaan 

matkapuhelinverkosta riippumattomasti ja vähentää näin verkon signalointia  ja 

tietoliikennekuormaa. Verkko kontrolloi ja optimoi radioresurssien käyttöä D2D-

kommunikoinnissa hyvän suorituskyvyn ja laadun takaamiseksi. D2D-

kommunikointia voidaan myös käyttää tehtäväkriittiseen paina ja puhu MCPTT- 

(Mission Critical Push-To-Talk) ja ajoneuvosta kaikkeen V2X-kommunikaatioon 

(Vehicle-to-Anything). 

    Edistyneessä D2D-kommunikaatiossa yksi radioresurssi voidaan uudelleenkäyttää 

useampien ryhmien välillä, jos vain niiden välinen häiriö pysyy siedettävänä. D2D-

kommunikointi soveltuu hyvin IoT-palveluille ja autojen väliseen kommunikointiin. 

Autot voivat vaihtaa hälytys- ja liikennetietoja ja lähellä olevat laitteet 

kommunikoida toistensa kanssa ilman että ovat yhteydessä tukiasemaan. Kuvassa 14 

havainnollistetaan D2D-kommunikoinnin hallintaa verkosta. [3,15] 

 

 

Kuva 14. D2D-kommunikointi. [15] 
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3.8. Edistynyt piensolu 

 

Erittäin tiheä piensoluverkko on lupaava ratkaisu verkon kapasiteetin lisäämiseen ja 

sähkön kulutuksen vähentämiseen. Piensoluverkko voidaan rakentaa kahdella eri 

tavalla. Piensoluja voidaan lisätä käyttäen samaa radioteknologiaa lomittaisissa 

makro-, mikro-, piko-, ja femtosoluissa tai käyttää eri radioteknologioita 

erikokoisissa soluissa. Kuvassa 15 on erikokoiset solut esitelty ominaisuuksineen. 

 

 

Kuva 15. Solun koot ja ominaisuudet. [13] 

 

    Piensolujen lisääminen kasvattaa kapasiteettiä lineaarisesti ja näin esimerkiksi 

piensolujen määrän kaksinkertaistaminen lisää kapasiteetin kaksinkertaiseksi. Solun 

koon pienentyessä laitteet tulevat yhä lähemmäs tukiasemia ja näin myös 

lähetystehon voimakkuudet laskevat, vähentäen koko verkon sähkön kulutusta. 

Millimetrialueen solut sopivat erityisen hyvin piensoluksi johtuen suurtaajuusalueen 

signaalien nopeasta vaimenemisesta ilmakehässä.       

   Ongelmana piensoluissa on, että piensolujen määrän kasvu lisää solujen välistä 

häiriötä ja ohjaussignalointia. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan verkossa 

edistynyttä solujen välisen häiriön hallintaa ja käyttäjän laitteessa häiriön poistoa. [2]  

 
 

 

3.9. Itse organisoituva verkko 

 

Itse organisoituva verkko SON (Self‐Organising Network) on avainverkkotekniikka 

5G-verkkoa suunnitellessa johtuen solujen määrän kasvusta niiden koon 

pienentyessä. Lähes 80% langattomasta tiedonsiirrosta tapahtuu sisätiloissa ja usein 

näissä tiloissa olevat piensolut ovat operaattorien hallinnan ulkopuolella. Näiden 

piensolujen pitää kyetä itse organisoitumaan ja niissä pitää olla SON-kyky mukautua 

älykkäästi jo olemassa oleviin langattomiin verkkoihin häiriön määrän 

minimoimiseksi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi synkronoitumalla verkon kanssa ja 

säätämällä omaa lähetystehoa eli oman solun kokoa itseohjautuvasti. [2]  
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4. 5G-testiverkko ja tutkimus Oulussa 

 

5G-testiverkkohanke käynnistyi Oulussa vuoden 2015 alussa. Suomen ensimmäistä 

5G-testiverkkoa rakentavat Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopisto 

yhteistyössä teollisuusyritysten kanssa. Testiverkon ensimmäiset osat on jo saatu 

toimintakuntoon ja testattu. Seuraavassa vaiheessa verkkoa laajennetaan VTT:llä ja 

Oulun yliopistolla ja parannetaan sen toiminnallisuuksia. Oulun yliopiston keskeisin 

tavoite on 5G-koeverkon avulla testata uusia pienoperaattoriliiketoimintamalleja 

tietoliikennesektorille.  

    Ouluun rakennettavassa testiverkossa on kaksi osaa: suljettu verkko VTT:n tiloissa 

ja julkinen verkko yliopiston tiloissa. Suljetussa verkossa yritykset voivat testata 

kehittämiensä teknologioiden toimintaa, ja julkisessa verkossa voidaan testata 

ratkaisuja suurilla loppukäyttäjämäärillä. 

    Julkisesta verkosta on tarkoitus tehdä myöhemmin laadittavin pelisäännöin avoin 

testiympäristö kaikille halukkaille osapuolille. Lisäksi testiverkkoa on tarkoitus 

laajentaa yleisempään käyttöön eri puolille kaupunkia. Testiverkko toimisi alustana 

uusien sovellusten kehittämiselle, sisällön jaolle ja testaukselle. 

    VTT:n johtama projekti on osa Tekesin uutta 5thGear-teknologiaohjelmaa 

www.tekes.fi/5g. Konsortiossa ovat mukana myös Oulun yliopiston langattoman 

tietoliikenteen keskus CWC (Centre for Wireless Communications), Anite Finland, 

Elektrobit, Eltel Networks, EXFO, Haltian, Indalgo, MediaTek, Nokia, Oulun 

kaupunki, Pehutec, Pulse Finland Oy, Sarokal Test Systems, Viestintävirasto ja 

Yleisradio. Kuvassa 16 esitellään Oulun 5G-testiverkon yleisrakenne, jossa 

näkyvissä myös yhteistyöpartnereiden (remote site) ja muualla Suomessa (other) 

olevat testiverkot. Nämä verkot ovat yhteydessä toisiinsa. [17,18,19] 

 

Kuva 16. Oulun 5G-testiverkko. [17] 

http://www.tekes.fi/5g
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5. YHTEENVETO 
 

Tässä kandidaattityössä on käyty läpi matkapuhelinverkkojen historiaa ja uusimman 

eli viidennen sukupolven langattoman tiedonsiirtoverkon tarvetta ja määrittelyn 

aikataulua, niin ITU:n, kuin 3GPP:n puolelta. Lisäksi 5G-verkon tärkeimmät 

tavoitteet ja mahdolliset toteuttamistekniikat nostettiin esiin. 

    5G-tavoitteisiin pääsyyn ei riitä pelkästään uusi radiotekniikka, vaan uudet 

tekniikat pitää ulottaa tietoliikenneverkon joka osaan. Osa käytettävistä tekniikoista 

on jo pitkälle määritelty LTE-verkon jatkokehityksessä, mutta osan kehitystyö on 

vasta alkamassa. Näiden kehitystyön eteneminen ja uusien taajuusalueiden 

vapautuminen tulevat määräämään sen päästäänkö ensimmäiset 5G-verkot avaamaan 

vuonna 2020 ja vastaavatko ne nyt visioituja tavoitteita. 

    Varsinkin litteän verkon arkkitehtuurilla, jossa liikkuvuus hallitaan aivan käyttäjän 

tasolla, tullaan saavuttamaan suuria etuja edellisen sukupolven verkkoarkkitehtuuriin 

verrattuna. Myös viipaleverkkoarkkitehtuuri vähentää ylimääräisien toimintojen 

ylläpitoa sellaisissa palveluissa, joissa niitä ei tarvita. Tämä on tärkeää varsinkin 

laitteiden internetissä, joissa käyttötapaus on hyvin erilainen verrattuna tämän hetken 

peruskäyttötapaukseen eli älypuhelimen käyttäjään. 

    Oulussa tänä vuonna 2015 alkanut 5G-testiverkkoyhteistyö on tärkeä hanke 

ajatellen Suomen ja Oulun alueen pysymistä edelleen langattoman 

tiedonsiirtokehityksen kärkimaana. Tämä tulee edistämään alan paikallisen 

työllisyyden kehitysnäkymiä vuosiksi eteenpäin.         
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