
 Langaton tekniikka on hyvä siellä, 
missä mikään muu ei toimi - siis ajo-
neuvoissa. Mutta muuten se on ai-
ka toivotonta. Kun kapasiteetin tarve 
kasvaa nopeasti, se on lähinnä umpi-
kuja. Kiinteissä pisteissä on suoras-
taan haaskausta käyttää langatonta 
tekniikkaa - sitähän tarvitaan nimen-
omaan liikkuvassa kalustossa.

Joku myyntimies on vetänyt Hol-
maa nenästä aika pahasti. Operaat-
torithan haluavat rakentaa vain lan-
gattomia verkkoja – koska niistä saa 
enemmän rahaa. Mutta käyttäjille ne 
ovat jatkuva huolenaihe. Langaton 
tekniikka on hidas, huonolaatuinen 
ja katkeaa usein todellisuudessa – 
varsinkin maaseudulla.

Onhan ihan totta, että LTE pys-
tyy siirtämään 100 Mbit/s, mutta kun 
taajuuksia on kortilla, se usein tar-
koittaa että joko 100 ihmistä saa 1 
Mbit/s tai sitten yksi 100 Mbit/s. Jos 
saa - se on nimittäin raaka nopeus. 
Mitattu hyötynopeus on käytännössä 
huomattavasti alhaisempi. Ja kaikki 
esteet sekä etäisyys vähentävät sitä 
yhä enemmän. Mitä se meitä kiinnos-
taa, mitä helsinkiläinen saa, kun hän 
asuu lähellä tukiasemaa.

Se että langatonta verkkoa pysty-
tään tulevaisuudessa parantamaan 
on vasta emävalhe. Insinööri on Te-

letekniikan peruskurssilla oppinut 
Shannonin teoreeman – jos ei ole 
nukkunut. Sehän sanoo, että tietyn 
taajuuskanavan yli voi lähettää vain 
tietyn määrän informaatiota teknii-
kasta huolimatta. Siis ei ole toivei-
takaan, että ”keksitään parempaa”. 
Olemme nimittäin aika lähellä Shan-
nonin rajaa jo nyt. 

Uusia taajuusalueita löytyy vain 
korkeilla taajuuksilla ja ne ovat to-
della herkkiä maaesteille. Miettikää, 
miten helposti yksi hassu koivunok-
sa pystyy lopettamaan television-
katselun satelliitista. Siinä nimittäin 
käytetään korkeita taajuuksia.

Ainoa mahdollisuus saada todella 
nopeata siirtoa aikaan langattomas-
ti on rakentaa hirveä määrä antenni-
mastoja: parin sadan metrin välein. 
Eihän mikään operaattori ryhdy sii-
hen maaseudulla. 

Olen yli 12 vuotta kiertänyt maata 
puhumassa nopeista dataverkoista ja 
olen kuullut valtavan määrän surkei-
ta juttuja nimenomaan langattomien 
toimimattomuudesta. Hallitus päät-
ti 4.12.2008 rakentaa koko maahan 
100 Mbitin verkon - siis todellisuudes-
sa valokuituverkon. Siitä nyt ei tule mi-
tään, kun kukaan ei rakenna.

Mutta viime kesästä lähtien tun-
tuu siltä, etteivät ihmiset enää odo-

ta, vaan ryhtyvät rakentamaan valo-
kuituverkkonsa itse. Hiljan olin Lilje-
netin valokuitupäivässä ja sinne oli 
tullut väkeä Padasjoelta asti. 

Meidän kylässämme on ollut va-
lokuituverkko vuodesta 2003 ja on 
ajettu 100 Mbit/s - ihan oikeata 100 
Mbittiä eikä mainosbittejä, jotka saa 
jakaa viidella, että pääsisi todellisiin 
hyötynopeuksiin. Nyt nostetaan no-
peutta gigabittiin, koska laitteet eivät 
juuri ole kalliimpia kuin 100 megan. 

Pahinta langattomissa verkoissa 
ei ole hitaus, vaan epäluotettavuus. 
Onhan täällä vielä ihmisiä, joilla on 
pelkästaan langaton yhteys ja kyl-
lä he kiroilevat, kun yhteys katkeaa 
juuri silloin, kun pitää maksaa laskut 
verkkopankissa.

Maaseudulle on elämän ja kuole-
man asia, saako valokuituverkkoa 
vai ei. Nuoret eivät takuulla muuta 
asumaan onnettomien langattomi-
en yhteyksien päähän - varsinkaan 
ne, jotka ovat opiskeluaikana pääs-
seet käyttämään nopeaa valokuitu-
verkkoa.

Kylä ilman valokuitua on kohta 
kuin kylä ilman teitä. Siellä ihmiset 
eivät voi asua. Yhä enemmän siir-
retään palveluja verkkoon, ja jos ei 
ole nopeaa yhteyttä niin voi, voi... 
Toisaalta nopea valokuituverkko voi 

tuoda maaseudulle melkein kaikki-
ne  palvelut, joita kaupungista saa. 

Kun 10 vuotta sitten puhuttiin et-
tä 10 Mbit/s on vähimmäisnopeus, 
niin nyt pitää olla 100 ja kohta giga. 
Silloin langaton verkko on kuin aa-
sinpolku verrattuna moottoritiehen.

Nisse Husberg
maanviljelija,

Bos-Sestu, Hindersby, Lappträsk
tekn.toht.,

ent. Teknillisen korkeakoulun tie-
totekniikan professori
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n Toholampilainen Matti Pyykönen on 
keksinyt näppärän ja edullisen idean si-
särenkaattoman tubelesrenkaan ilmaa-
miseen. Leveät ruohonleikkurin, mön-
kijän tai kottikärryn renkaat kun eivät 
tahdo kotikonstein nousta vanteelle il-
man sisärengasta. 

Matin menetelmässä teipataan en-
sin akseli ilmastointiteipillä umpeen. 
Tämän jälkeen rengas asetetaan sopi-
van kokoisen ämpärin päälle, missä si-
tä painetaan ämpärin suuta vasten. Sa-
malla venttiiliin painetaan ilmaa. Pai-
ne renkaan ja ämpärin sisässä kasvaa ja 
painaa alapuolella olevaa renkaan reu-
naa vanteelle. 

Ämpärin suun tulisi olla vain hieman 
vanteen halkaisijaa isompi, jotta ala-
puolella oleva renkaan reuna pääsee 
elämään ja täyttymään ilmalla. Hanka-
lat pikkurenkaat saadaan ilmatuksi tur-
vallisesti ja kohtalaisen yksinkertaisesti. 

n  Antti Savolainen Keiteleeltä saa na-
pattua kauhan etunostolaitteen kiin-
nikkeisiin, vaikkei kauha olisi sentil-
leen oikeassa kohdassa. Antti on hit-
sannut kauhan taakse yksinkertaiset, 
taivutetusta raudasta tehdyt ohjurit, 
jotka siirtävät kauhan automaattises-
ti oikeaan kohtaan, kun aisoja nos-
tetaan. Myös keltainen huomioväri 
helpottaa kuskin sihtailua. 

Ohjureilla kauha 
kohdilleen

Lukijan idea -palstalla esitellään lukijoiden ideoita ja ratkaisuja 
erilaisiin pulmiin. Voit lähettää kuvauksen omasta ideastasi suo-
raan osoitteeseen elina.varpuluoma@koneviesti.fi tai ottamalla 
yhteyttä Jyrki Karkiseen numerossa 020 413 2287.
Parhaita ideoita palkitsemme Koneviestin tuotepalkinnoilla.

Lukijoilta & Lukijoille
Tällä sivulla  julkaisemme Koneviestiin tullutta lukija-
palautetta ja kommentteja. Avaa sanainen arkkusi ja 
kerro meille, mikä lehdessä miellytti tai sapetti. 

Laita meille viestiä klikkaamalla osoitteessa  
www.koneviesti.fi olevaa  ”Anna palautetta” -nappia.  
Voit myös lähettää sähköpostia osoitteella palaute@
koneviesti.fi tai lähestyä meitä kirjeitse: Koneviesti/ 
Jyrki Karkinen, PL 485, 00101 Helsinki.

Äänestä paras 
juttu ja voita 
KV-nahkavyö!
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja miksi? 
Äänestä 12.4.2012 mennes-
sä klikkaamalla netisivuil-
lamme olevaa ”Anna palau-
tetta” -nappia ja kirjoittamal-
la kommenttisi ja ja yhteys-
tietosi sivun vastausruutui-
hin. Voit myös lähettää säh-
köpostia osoitteeseen palau-
te@koneviesti.fi tai vastata 
posti kortilla Koneviesti,  
PL 485, 00101 Helsinki. 

Kaikkien vastanneiden kes-
ken arvomme  Koneviestin 
tyylikkään kotimaisen nah-
kavyön. Voittajalle ilmoite-
taan henkilökohtaisesti.

Lukijan

IDEA
 

Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme  idean 
lähettäjän KV- 
lumiharjalla.

 
Hyvä  

keksintö! 

Palkitsemme  idean 
lähettäjän KV- 
lumiharjalla.

ANNA
PALAUTETTA!
KLIKKAA!

Palautetta voi antaa tällaisen na-
pin takaa löytyvällä lomakkeel-
la. Samaa lomaketta voi käyttää 
myös paras juttu -äänestykseen.

KV 4/2012 parhaaksi jutuksi ää-
nestettiin Visa Vilkunan juttu 
”Maissi talteen tehokkaasti”.Ämpäri avuksi rengastöihin

Erkki Holma puhuu roskaa

  Olen yhtä mieltä siitä, että valo-
kuituverkko on kiinteän laajakaistan 
paras vaihtoehto, mutta sen raken-
taminen maksaa ja vie aikaa.

Valokuituverkon nopeutta suh-
teessa 4G-verkon nopeuteen on 
esimerkiksi Ruotsissa tutkittu varsin 
laajasti (www.bredbandskollen.se/
statistik/). Sen mukaan 100 Mps kui-
tuyhteys on keskimäärin 2,5 kertaa 
nopeampi kuin 4G-verkko ja 7 ker-
taa nopeampi kuin 3G-verkko. Tämä 
perustuu satoihin tuhansiin mittauk-
siin eri käyttäjillä. Valokuitu on kiistat-
ta nopein yhteysmuoto. 

Kun viitataan Shannonin kaavaan 
ja sen asettamiin rajoituksiin, niin 
pitää paikkansa, että nykyiset 3G-
verkot toimivat äärirajoilla silloin, kun 
käytetään yhtä lähetysantennia tuki-
asemalla ja kun käytetään 5 MHz:n 
taajuuskaistaa. 

Mutta tilanne muuttuu, kun käy-
tetään isompaa kaistaleveyttä ja li-
sätään antenneja mastossa. 4G-
verkoissa käytetään nykyisin 2 an-
tennin lähetystä ja vastaanottoa, ja 
ollaan siirtymässä 4 antennin käyt-
töön. Operaattoreilla on yhteensä 
80 MHz kaistaa kumpaankin siir-
tosuuntaan eli 16 kertaa enemmän 
kuin nykyisessä 3G-verkossa. Eli 
Shannonin rajan mukaan nopeutta 
voidaan teoriassa kasvattaa 4 x 16 
= 64-kertaiseksi.

Näin ne insinöörit laskevat.
Suomen 3G-verkkojen nope-

us on nyt keskimäärin 4,3 Mbps 
(http://www.eceltd.com/Kuulu-
vuustutkimus_talvi_2012.pdf ). Jos 
sitä voidaan teoreettisen laskelman 
mukaan nostaa kertoimella 64, niin 
missä ollaankaan. Totta kai käytäntö 
on sitten toinen asia.

Taajuudet ovat tunnetusti rajal-
linen luonnonvara. Kuitenkin Suo-
messa on ensi vuonna tulossa huu-
tokauppaan 800 MHz:n taajuusalue 
haja-asutusalueiden 4G-verkkoa 
varten. Sen lisäksi hiljan pidetys-
sä kansainvälisessä konferenssis-
sa langattomalle laajakaistalle osoi-
tettiin lisää taajuuksia tämän vuosi-
kymmenen loppupuolelle.

Suomessa langattoman laaja-
kaistan myynti alkoi 2007. Nyt tilaa-
jia on liki 3 miljoonaa. Tuskin langa-
ton laajakaista ihan roskaa on, kun 
markkina on kasvanut  4 vuodessa 
nollasta kattamaan yli puolet suo-
malaisista.

Suomen 3G-verkkojen nopeus 
on kasvanut keväästä 2010 helmi-
kuulle 2012 2,7-kertaiseksi. Paran-
nus on perustunut verkkojen ko-
vaan investointitahtiin.

Toki Suomesta löytyy edelleen 
paikkoja, joissa langaton laajakais-
ta ei toimi. Operaattorien on inves-
toitava edelleen. Tilapäistä apua saa 
esimerkiksi kiinteällä ulkoantennilla, 
joka maksaa sata euroa.

Vaikka valokuituverkko lyömätön 
onkin, se ei ole levinnyt aivan odo-
tusten mukaisesti. Yksi ongelma 
on hinta eli langan tuominen kotiin 
maksaa ja verkon ylläpito maksaa. 

Monille käyttäjille langattomankin 
verkon nopeus riittää. Langattoman 
verkon kustannustehokkuus perus-
tuu pitkälti siihen, että sama verkko 
hoitaa laajakaistaliikenteen, puhelii-
kenteen, älypuhelinliikenteen, lan-
gattomat sähkömittarien luvut, lan-
gattomat kassapäätteet yms. Yksi 
verkko hoitaa kaiken.

Erkki Holma

Erkki Holma vastaa Nisse Husbergille


