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TIIVISTELMÄ 
Laajakaistaisten tietoverkkojen asiakasmäärät ovat nousseet 2000-luvun alusta 
räjähdysmäisesti. Edelleen asiakasmäärien kasvun rajoittavin tekijä on tiedon-
siirto aluejakamosta asiakkaalle, eli nk. ”Last mile access”.  Tähän on kehitetty 
runsaasti erilaisia tekniikoita, joiden kantavana ajatuksena on ollut olemassa 
olevien rakennusten sisäkaapeleiden käyttö. xDSL ja HomePNA-tyyppiset rat-
kaisut ovat saaneet runsaasti asiakkaita. Oman lisänsä näiden tekniikoiden kir-
joon on tuonut datasähkötekniikka, eli PLC. 
 
Sähkön jakeluun suunniteltu kaapelointi ei luonnostaan ole tiedonsiirtoon sopi-
vinta, mutta kehittyneet modulointitekniikat mahdollistavat sen jo kohtuullisen 
merkittävilläkin siirtonopeuksilla. Datasähköjärjestelmät ovat olleet jo niiden 
esittelystä lähtien alan ammattilaisten ja aktiivisten harrastajien epäilyksen koh-
teena. Hiljalleen tämä uudelleen kehittynyt tekniikka on kuitenkin nostanut pää-
tään ja saavuttanut pienen markkina-aseman laajakaistamarkkinoilla. 
 
Asuntojen sisäistä sähköjohdotusta hyödyntäviä erilaisia kodin kommunikaa-
tiolaitteitta on ollut saatavilla vuosia. Nämä itkuhälyttimet, kodin sisäpuhelimet 
ja erilaiset tietokoneisiin liitettävät lisälaitteet poikkeavat merkittävästi nyt tar-
kastelun alla olevasta tekniikasta. Tässä raportissa tarkastellaan ainoastaan laa-
jempaan paikallisverkkotoimintaan tarkoitettuja kiinteästi asennettavia PLC-
järjestelmiä. 
 
Tämä raportti ei ota kantaa datasähköjärjestelmien hyvyyteen verrattuna muihin 
vastaaviin tekniikoihin. Sen tarkoitus on tuoda esille erilaisia datasähköön liitty-
viä seikkoja ja puolueettomasti esitellä datasähköjärjestelmien ominaisuuksia. 
Kuten kaikella tekniikalla, datasähkötekniikalla on omat etunsa ja ongelmansa. 
 
Raporttia kirjoitettaessa on pyritty muistamaan kahta erilaista lukijakuntaa. Toi-
saalta on pyritty ottamaan huomioon sähköalan ammattilaiset, jotka hakevat tie-
toa, toisaalta on pyritty myös huomioimaan ne ihmiset, jotka harkitsevat itsel-
leen, tai edustamalleen yritykselle tai yhtiölle sopivaa tiedonsiirtotekniikkaa. Tä-
tä silmälläpitäen raportin luvut on kirjoitettu eri pohjatasoisille henkilöille. 
 
Ensimmäinen luku ”Tietoverkkotekniikka” on lyhyt yhteenveto tietoverkkojen 
luonteesta ja alan termistöstä. Se ei vaadi varsinaista pohjatietämystä. Samoin 
toinen lukuesittelee lyhyesti Suomen sähköverkkojen perusteita. Kolmas luku 
”Datasähkötekniikka” on varsin teoreettinen ja on varsinkin alusta suunnattu 
alan ammattilaisille tai aktiivisille harrastajille. Kuitenkin luvut 3.3 ja 3.4 järjes-
telmäkomponenteista ja tietoturvasta on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman 
yleistajuisesti. Luvun neljä kuvaukset asennetuista järjestelmistä ovat esimerk-
keinä mahdollisista datasähköjärjestelmistä.
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1 TIETOVERKKOTEKNIIKKA 
 
Tietoverkolla tarkoitetaan kaapelein, radiotein tai valoyhteyden avulla yhteenlii-
tettyjä tietokonelaitteita. Näiden yhteyksien avulla tietokoneet voivat kommuni-
koida toistensa kanssa olemalla yhteydessä toisiinsa ja välittää tietoa keskenään. 
 
Tietoverkkojen kehitys on ollut nopeaa viimeisten parinkymmenen vuoden ai-
kana ja kaupallisen menestyksen myötä kehitystyöhön käytetty panostus on enti-
sestään lisääntynyt. Laitevalmistajakohtaisista ratkaisuista on vähitellen onnis-
tuttu siirtymään avoimiin, standardeihin perustuviin tietoverkkoihin. Kaapelointi 
on muun tekniikan ohella myös standardoitu. Tämän myötä kaapelointi ratkaisut 
eivät rajoita käyttäjää enää samaan tapaan kuin aikaisemmin. 
 
Alun perin tietoverkot kehitettiin nopeaa ja helppoa tiedonsiirtoa varten. En-
simmäisten 60-luvulla kehitettyjen verkkojen tiedonsiirtonopeus vastasi hyvin 
sen aikaisten tietokoneiden tiedonsiirron tarpeita. Tiedonsiirron tarve on vuosien 
varrella kasvanut, tästä voidaan esimerkkinä mainita 80-luvulla yleistyneet graa-
fiset liittymät, joiden seurauksena siirrettävänä tietona pelkkä teksti ei enää riit-
tänytkään. Viimevuosina yleistynyt liikkuvan reaaliaikaisen kuvan välittäminen 
verkossa on luonut verkoille myös oman haasteensa. Siirtonopeuksien kasvu on 
muutenkin mahdollistanut suurempien verkkojen ja raskaampien sovellusten 
käytön. 
 
Tietoverkkojen rooli on myös laajentunut kehityksen mukana, kun aikaisemmin 
verkoilla tarkoitettiin lähinnä päätelaitteita, palvelimia ja keskuskoneita yhdistä-
viä fyysisiä kaapeleita, niin nykyisin verkko käsittää myös palveluita, laitteita ja 
niiden ominaisuuksia, joilla tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia verkon ylläpi-
toon ja hallitaan. Näiden nykyisten verkkoon kuuluvien ominaisuuksien avulla 
voidaan verkon toimintaa mukauttaa helposti erilaisiin käyttötarkoituksiin sopi-
vaksi. Uuden verkkotekniikan avulla voidaan toteuttaa fyysisten verkkojen sisäl-
le erillisiä virtuaaliverkkoja, jolloin ainakin tietoturvan ja liikenteen hallinta hel-
pottuu huomattavasti. 
 
Tietoverkkotyyppejä on monia ja niiden välinen rajanveto on hieman keinote-
koista, mutta näiden keinotekoisten rajojen avulla voidaan verkot jakaa käyttö-
tarkoituksen ja toiminnallisen luonteen mukaan ainakin kolmeen pääkategori-
aan: laajaverkot, alueverkot ja lähiverkot. 
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Kuva 1 Tietoverkkojen perusarkkitehtuuri 

1.1 Laajaverkko 
Tietoverkkotyypeistä maantieteellisesti laajimman ulottuvuuden omaava verk-
kotyyppi on laajaverkko eli laaja tietoliikenneverkko WAN (Wide Area Net-
work). Tyypillisesti verkko ulottuu vähintäänkin paikkakunnalta toiselle, mutta 
yleisemmin maan rajojen ulkopuolelle aina maanosien väliseksi verkoksi. Laa-
javerkkoja käytetään yhdistämään lähiverkkoja ja ne ovat yleensä teleoperaatto-
rien hallitsemia. Verkkotekniikka perustuu yleensä ATM- tai Frame Relay-
tekniikkaan. 

1.2 Alueverkko 
Maantieteellisesti pienemmän alueen, esimerkiksi kaupungin tai kunnan, katta-
van verkon yleisnimitys on alueverkko MAN (Metropolitan Area Network). 
Myös RAN (Range Area Network) –verkosta käytetään samaista alueverkko 
nimitystä. 

1.3 Lähiverkko 
Tunnetuin verkkotyyppi on maantieteellisesti pienelle alueelle sijoittuva lähi-
verkko LAN (Local Area Network). LAN on tavallisesti suuri tiedonsiirtokapa-
siteetiltaan ja yhden organisaation hallinnassa ja ylläpidossa. Tavallisimmillaan 
verkko koostuu kaapeleista, verkkolaitteista, työasemista ja palvelimista. Lähi-
verkkojakin voidaan toteuttaa monella eri tavalla, mutta käytännössä Ethernet-
tekniikka on vallannut markkinat.  

1.3.1 Ethernet 
Ethernet tekniikan kehittäminen alkoi 60-luvun lopulla ja perusajatuksena on 
alusta asti ollut jaettu siirtotie, eli verkossa olevat laitteet siirtävät tietoa samassa 
kaapelissa, kukin omalla vuorollaan. Ensimmäinen Ethernet-versio oli radiotiel-
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lä toimiva ja nopeudeltaan 4800bps, nykyään 1000Mbps tekniikka on yleisesti 
käytössä ja yhä nopeampia ratkaisuja on odotettavissa. 
 
Ethernetin alkuaikoina Ethernetit olivat yksinäisiä toisistaan erillään ja itsenäi-
sesti toimivia kokonaisuuksia. Nykyään nämä yksinäiset Ethernet-pesäkkeet 
ovat lähes poikkeuksetta yhdistetty toisiinsa tai laajempiin kokonaisuuksiin. 
  

1.4 Tiedonsiirto ja protokollat 
Tiedonsiirtoon ei pelkkä fyysinen verkko riitä vaan tarvitaan myös säännöt mitä 
ja miten fyysisessä verkossa toimitaan. Protokolla on yhteyskäytäntö, jolla mää-
ritellään miten tieto siirretään verkossa paikasta toiseen. Protokolla on eräänlai-
nen sovittu kieli, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ymmärtävät. Kieli si-
sältää määrittelyt keskustelun aloitukselle, lopetukselle ja tietokoneiden väliselle 
vuoropuhelulle. 

1.4.1  TCP/IP 
TCP/IP-protokolla (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) on itse 
asiassa useammasta protokollasta muodostunut protokollaperhe. TCP/IP-
protokolla mahdollistaa tietokoneessa esimerkiksi WWW:n selaamisen ja eri-
laisten pääteyhteysistuntojen ottamisen etäkoneeseen. Tietokoneeseen täytyy 
asentaa TCP/IP-protokolla ja sen tarvitsemat määritykset ennen koneen liittä-
mistä verkkoon.  
 
TCP/IP-protokolla muodostuu kolmesta osasta ja se toimii pääpiirteissään seu-
raavalla tavalla. Tietokoneessa käytettävän ohjelman protokolla (esim. http) 
määrittelee varsinaisesti verkossa siirrettävän datan muodon. Kun halutaan siir-
tää tavaraa tietokoneelta toiselle, niin TCP-protokolla määrittelee miten siirros 
on tehtävä ja huolehtii tiedon luotettavasta siirrosta. Varsinainen tiedonsiirto ta-
pahtuu kuitenkin IP-paketteina IP-protokollan mukaisesti.  
 
TCP/IP-protokollaperhe sisältää muun muassa protokollat tiedostojen siirtoon 
FTP (File Transfer Protocol) ja sähköpostin lähettämiseen SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) 
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2 SÄHKÖVERKKOTEKNIIKKA 
 
Ensimmäiset sähköverkot rakennettiin Suomeen runsaat sata vuotta sitten. Säh-
köverkon perusrakenne oli jo tuolloin lähes samanlainen kuin nykyisin käytössä 
olevissa järjestelmissä. Suurimmat muutokset sähkönjakelussa ovat tapahtuneet 
pikemminkin kaupallisella puolella. Sähkönjakelu oli pitkään Suomessa mono-
poliluonteisesta, kunnes 1990-luvulla sähköhuollosta tehtiin tavarakaupan ta-
paista liiketoimintaa.  
 
Suomen kattava sähköverkko jakautuu kahteen osaan, siirto- ja jakeluverkoksi, 
tehtävänsä mukaan. Sähkönjakeluverkko taasen koostuu keski- ja pienjännite-
verkoista. 

2.1 Sähkönsiirto- ja jakeluverkot 
Sähkönsiirtoverkkojen avulla siirretään sähköä tuottajilta sähköasemille ja säh-
kön suurkuluttajille. Suurimman osan Suomessa olevasta siirtoverkosta omistaa 
Fingrid Oyj. Tätä Fingridin omistamaa osaa siirtoverkosta kutsutaan kantaver-
koksi. Siirtoverkkoon luetaan kaikki jännitteeltään yli 110 kV olevat verkot. 
 
Sähköjakeluverkko jatkaa sähkön jakamista käytännössä siitä eteenpäin, mihin 
se siirtoverkolta loppui. Verkon loppupäässä sijaitsevat siten niin keskisuuret 
kuin pienetkin sähkönkäyttäjät. Jakeluverkot ovat Suomessa jakeluverkkoyhti-
öiden omistamia. 
 
Jakeluverkot ovat yleensä tiheästi asutussa ympäristössä, kuten esimerkiksi kau-
pungeissa, maahan upotettuja kaapeleita, muualla valtaosa verkosta on ilmajoh-
toja. Maakaapeleiden osuus on kokoajan lisääntymässä, mutta harvaan asutulla 
alueella ilmajohdot ovat taloudellisesti huomattavasti parempi vaihtoehto. 

2.2 Keskijänniteverkot 
Jakeluverkon linjat joiden jännite on alle 110 kV ja yli 400 V luetaan kuuluvaksi 
keskijänniteverkkoon. Yleisin jännite keskijänniteverkoissa on 20 kV. Keskijän-
niteverkoilla pyritään parantamaan pienasiakkaiden sähkön laatua ja myös sa-
malla kasvattamaan siirtokykyä. Sähkö tuodaan täten mahdollisimman lähelle 
käyttäjää suurjännitteisenä, jolloin pienjänniteverkon johtojen pituudet saadaan 
mahdollisimman lyhyiksi.  
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Kuva 2 Pylväsmuuntamo 

Harvaan asutuilla seuduilla sähkö tuodaan kuluttajien lähelle ilmajohdoilla ja 
muuntamot ovat yleensä pylväsmuuntamoita (Kuva 2). Muuntamoita on paljon 
ja ne ovat pieniä. Sähkönjakeluverkko on myös rakennettu reuna-alueilla säteit-
täin.  Kaupungeissa maakaapeleita käytettäessä maakaapeliverkko on pyritty 
yleensä rakentamaan avoimiksi silmukoiksi ja muuntamoiden välillä on vähin-
täänkin kaksikertainen jännitesyöttö. Muuntamot ovat puisto- (Kuva 3) ja kiin-
teistömuuntamoita, mutta varsinkin puistomuuntamoiden korkean hinnan takia, 
muuntamotiheys on pieni verrattuna verkon kuormitettavuuteen. 
 

 
Kuva 3 Puistomuuntamo 

Suuremmille sähkökuluttajille sähkö tuodaan suoraan keskijänniteverkolla ja 
jossain tapauksissa jopa siirtoverkolla. Tällöin sähköverkon jännitteet muutetaan 
tehdas alueella käyttäjän tarpeisiin sopiviksi. 

2.3 Pienjänniteverkot 
Sähkö siirretään pienille loppukäyttäjille, kuten kotitalouksille ja taloyhtiöille, 
pienjänniteverkkoa käyttäen. Jännite on pienjänniteverkossa kaikkialla 400 V.  
Verkko on jaettu muuntopiireihin, johon lukeutuu niin muuntamo, kuin siitä er-
kanevat pienjännitelähdöt. Pienjänniteverkko kuuluu loppukäyttäjän liittymis-
pisteeseen asti verkkoyhtiön omistukseen. Liittymispisteestä eteenpäin sähkö-
verkon omistaa kiinteistön tai alueen omistaja mittaria lukuun ottamatta. 
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Harvaan asutulla seudulla yhden muuntajan takana saattaa olla 1-50 asiakasta ja 
muuntamoon saattaa olla jopa yli 800 metriä matkaa. Kaupungeissa asiakkaita 
on tyypillisesti 50–500 ja etäisyys muuntamoon pysyy silti yleensä alle 300 met-
rissä. 
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3 DATASÄHKÖTEKNIIKKA 
 
Sähköjakelun 1990–luvun muuttuneen kilpailutilanteen seurauksena sähkölai-
tokset etsivät uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaita ja tehdä samalla tuotta-
vaa liiketoimintaa. Tällöin selvittelyn piiriin otettiin datasähkö, joka sopii säh-
köyhtiöiden toimenkuvaan varsin hyvin ja samalla liiketoiminta alue laajenisi 
uudelle alalle. 

3.1 Datasähköverkon periaatteellinen rakenne 
Seuraavassa tarkastellaan datasähkön kulkemista sähkönjakeluverkoissa jossain 
määrin teoreettiselta pohjalta. 
 
Teorian pohjaksi ajatellaan datasähkön signaalin taajuuden olevan hyvin korkea-
taajuista (15-30 MHz) verrattuna sähkönjakelusignaalin (50 Hz) taajuuteen. Täs-
tä seuraa, että datasähkö läpäisee vaimentumatta sarjaan kytketyn kapasitanssin 
ja maadoittuu rinnan kuorman kanssa kytketyssä kapasitanssissa. Edelleen, da-
tasähkö vaimenee oleellisesti läpäistessään sarjaan kytketyn induktanssin ja 
maadoittuu rinnan kuorman kanssa kytketyssä induktanssissa. Sähkönjakelusig-
naalille tilanne on aivan päinvastainen. Sarjaresistanssi vaimentaa suhteessa yhtä 
paljon kumpaakin signaalia sekä rinnan kuorman kanssa kytketty resistanssi 
maadoittaa suhteessa yhtä paljon kumpaakin signaalia. 
 
Tarkastelussa esitetään aluksi yksinkertainen sähkönjakeluverkko ja datasähkön 
kytkeytyminen siihen induktiivisesti tai kapasitiivisesti. Samoin havainnoidaan 
erilaisten sähkönjakeluverkon kuormien vaikutus datasähkön etenemiseen sekä 
datasähkön häiritsevä ja häiriintyvä luonne niissä. Edelleen todetaan, että säh-
könjakeluverkon kuorma ei suinkaan ole vakio, jolloin datasähkölaitteiden on 
mukauduttava muuttuviin tilanteisiin. 
 
Lisäksi tarkastellaan sähkönjakeluverkon laajuuden suhdetta datasähkön käyttä-
jien määrään; datasähkölaitteilla kun kuitenkin on käytettävissään rajallinen 
määrä taajuusaluetta ja siihen saa kytkettyä vain rajallisen määrän päätelaitteita. 
 
Lopuksi tarkastellaan realistisempien ja monimutkaisempien sähköjakeluverk-
kojen mukanaan tuomia ja huomioitavia vaikutuksia datasähkön käytölle; kuten 
moniportaiset sulake- ja jakelutaulut, kolmivaihesyötöt sekä maadoitukset ja 
suojamaadoitukset. 

3.1.1 Sähkön jakeluverkko 

 
Kuva 4 Yksivaiheisen sähkönjakeluverkon periaate 



 
 
 11

Yllä oleva periaatekuva (Kuva 4) on yksinkertaistettu kuvaus tavallisesta yksi-
vaiheisesta jakelusähköverkosta ilman maadoituksia sekä sulake- ja jakelutaulu-
ja. 
 
Jakeluverkko saa syöttönsä jossain pääverkossa sijaitsevasta generaattorista G1 
muuntajan T1 kautta. Jakelusähköverkon muodostavat joukko pistorasiakytken-
täisiä ja/tai kiinteästi kytkettyjä laitteita, kuten esim. moottori M1. 

3.1.2 Induktiivinen kytkeytyminen 

 
Kuva 5 Datasähköpäätelaitteiden induktiivinen kytkeytyminen sähkönjakelu-
verkkoon 

Kuvassa (5) on sama jakelusähköverkko esitettynä siten, että siihen on liitetty 
datasähköpäätelaitteet Dg ja Dv hetkellä, jolloin Dg toimii generaattorina ja Dv 
vastaanottimena. 
 
Kuvassa on muuntaja T1 korvattu sijaiskytkennällä Rt ja Lt sekä kuormana ollut 
moottori M1 sijaiskytkennällä Rm ja Lm. Itse asiassa moottorin M1 sijaiskyt-
kentä voi kuvata myös kaikkea jakelusähköverkon kuormaa yhteisvaikutukselli-
sesti poislukien datasähköpäätelaitteiden kuorma. 
 
Sijaiskytkennät on valittu siten, että ne parhaiten ja yksinkertaisesti kuvaisivat 
muuntajan T1 ja jakelusähköverkon kuormia ja ominaisuuksia datasähkön kan-
nalta tarkasteltuna. 
 
Datasähköpäätelaitteiden sisäiset virtalähteet ja muut ominaisuudet on niin ikään 
muutettu sijaiskytkennöiksi Rpw ja Lpw samaan tapaan datasähkön kannalta 
tarkasteltaviksi. 
 
Sijaiskytkennät Rt/Lt, Rpw/Lpw sekä Rm/Lm muodostavat suljetun jakelusäh-
köverkon, joka toimii generaattorin G1 kuormana. 
 
Datapäätelaitteiden generaattori G2 ja vastaanotin P muodostavat virtapiiriparin, 
jonka signaali käyttää hyväkseen jakelusähköverkkoa. Generaattorin G2 signaali 
kytketään induktiivisesti muuntajakytkennällä Td jakelusähköverkkoon ja siitä 
edelleen muuntajakytkennällä Tv vastaanottimelle P. 
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Generaattorin G2 virta indusoi muuntajan Tg yli jakelusähköverkon puolelle vir-
ran T2, joka puolestaan jakaantuu jakelusähköverkon kuormissa useampaan 
osaan. Virta I3 muodostuu datasähkövastaanottimen P virtalähteen sijaiskytken-
nän Rpw/Lpw jakelusähköverkosta ottamasta tehosta ja virta I4 puolestaan 
muodostuu muuntajakytkennällä Tv virrasta I3. Näin osa generaattorin G2 vir-
rasta on indikoitavissa vastaanottimen P detektorissa. 
 
Siihen paljonko ja miten vääristyneenä osa generaattorin G2 virrasta (hyötysig-
naalista) päätyy vastaanottimen P detektoriin vaikuttaa lähes rajaton määrä teki-
jöitä. 
 
Kriittisimpiä komponentteja hyötysignaalin kannalta lienevät muuntajat Tg ja 
Tv; jotka toisaalta on helpoimmin valittavissa kulloiseenkin tapaukseen parhai-
ten soveltuviksi. 
 
Muuntajan T1 ominaisuuksiin ei juuri pystytä käytännössä vaikuttamaan ja ne 
voidaankin lukea tässä tarkastelussa vakioiksi. Muuntajan T1 sisäinen resistanssi 
Rt pyritään yleensä tekemään mahdollisimman pieneksi muuntajan hyötysuh-
teen parantamiseksi. Muuntajan T1 sisäiseen induktanssiin Lt vaikuttaa muunta-
jan muuntosuhde ja useat muut tekijät. Datasähkön kannalta oleellista on, että 
induktanssi Lt edustaa suurta impedanssia ja näin ollen datasähkö ei juurikaan 
pääse tunkeutumaan muuntajan sisälle eikä siten siis muuntajan ensiöpuolella 
olevaan pääverkkoon. Täten datasähkön siirtoalueeksi muodostuu muuntajan T1 
toision syöttämä sähkönjakeluverkko. 
 
Kaikkein vaikein hallittava suure on jakelusähköverkon yhteinen kuorma 
Rm/Lm. Yhteisestä kuormasta sekä kuormien tyypeistä jäljempänä lisää, kuvat 
(4 ja 5). 
 
Moottorin M1 tapauksessa kuorman on ajateltu olevan lähinnä induktiivinen 
moottorin induktanssien Lm vaikutuksesta resistanssin Rm edustaessa moottorin 
kelojen sisäistä resistanssia. Riippuen Lm arvoista (moottorin kuormituksesta ja 
muista tekijöistä) osa datasähkön hyötysignaalista tunkeutuu moottoriin. Tosin, 
datasähkön aiheuttama vääntö moottorin pyöriviin osiin lienee melko olematon-
ta. 
 
Voidaan myös olettaa, että moottorin pyörittämän laitteen takaisinkytkemät häi-
riöt (kuormitusvaihtelut) ovat niin pieniä ja sellaisella taajuusalueella, että ne ei-
vät indusoi datasähkön käyttämälle taajuusalueelle häiriöitä. Näin ollen datasäh-
kö voinee häiriöttä kulkea moottorin M1 läpi. 
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3.1.3 Kapasitiivinen kytkeytyminen 

 
Kuva 6 Datasähköpäätelaitteiden kapasitiivinen kytkeytyminen sähkönjakelu-
verkkoon 

Kuvassa (6) on sama jakelusähköverkko esitettynä siten, että siihen on liitetty 
datasähköpäätelaitteet Dg ja Dv kapasitiivisella kytkennällä kapasitansseilla Cg 
ja Cv. 
 
Käytetyt sijaiskytkennät sähkönjakeluverkon ja datasähkön laitteille ovat samat 
ja valittu samoin perustein kuin kuvassa (2). 
 
Generaattorin G2 jännite U1 kytkeytyy kapasitanssien Cg yli jakelusähköverkon 
puolelle muodostaen sinne jännitteen U2. Jännitteen U2 suuruus on riippuvainen 
kaikesta sähkönjakeluverkon kuormasta ja kaikki kuormaksi kytketyt laitteet 
saavat sisäänmenoonsa datasähkön jännitteen saman suuruisena. Vastaanotin P 
kytkeytyy sähkönjakeluverkkoon kapasitansseilla Cv, jolloin vastaanottimen in-
dikaattoriin kytkeytyy jännite U3. Näin osa generaattorin G2 muodostamasta 
jännitteestä kytkeytyy vastaanottimen P indikaattoriin. 
 
Siihen paljonko ja miten vääristyneenä osa generaattorin G2 jännitteestä (hyö-
tysignaalista) päätyy vastaanottimen P detektoriin vaikuttavat pääosin samat te-
kijät kuin kuvassa (2). 
 
Kriittisimpiä komponentteja hyötysignaalin kannalta lienevät kapasitanssit Cg ja 
Cv, jotka toisaalta on helpoimmin valittavissa kulloiseenkin tapaukseen parhai-
ten soveltuviksi. Pääasiallisena erona kuvien (2 ja 3) tarkasteluille on, että en-
simmäisessä kytkeytymistapa on induktiivinen (virtakytkentä) ja toisessa kapasi-
tiivinen (jännitekytkentä). Kumpaakin tapaa käytetään datasähkön kytkemiseen 
kaupallisissa tuotteissa. 



 
 
 14

3.1.4 Sähköverkon kuormien vaikutus - häiriintyminen / häiritseminen 

 
Kuva 7 Kapasitiivisen- ja avoimen kuorman vaikutus datasähkön hyötysignaa-
liin 

Kuvassa (7) tarkastellaan kapasitiivisen- ja avoimen kuorman vaikutusta da-
tasähkön hyötysignaalin etenemiseen sähkönjakeluverkon kuormaksi kytketyis-
sä laitteissa. 
 
Aikaisemmin tarkasteltiin induktiivista kuormaa ja todettiin osan datasähkön 
signaalista tunkeutuvan moottoriin M1 riippuen lähinnä moottorin kelojen in-
duktanssista. Mitä suurempi induktanssi Lm, sitä vähemmän datasähkön hyö-
tysignaalia tunkeutuu kytkettyyn laitteeseen. Ja mitä suurempi induktanssi Lm 
sitä vähemmän laitteesta takaisinkytkeytyy datasähkön taajuudella olevia häiri-
öitä, jos niitä vain on tarjolla. 
 
Aivan samalla tavalla riippuen kapasitiivisen kuorman kapasitanssista osa da-
tasähkön hyötysignaalista tunkeutuu kapasitiiviseen kuormaan. Mitä suurempi 
kapasitanssi Cm, sitä suurempi osa datasähkön hyötysignaalia tunkeutuu kytket-
tyyn laitteeseen. Ja edelleen mitä suurempi kapasitanssi Cm, sitä enemmän lait-
teesta takaisinkytkeytyy datasähkön taajuudella olevia häiriöitä, jos niitä on tar-
jolla. 
 
Vapaasti soveltaen voidaan todeta, että sähkönjakeluverkon yhteinen kuorma 
voidaan esittää sijaiskytkennällä, jossa on aina resistiivinen osa Rm oleellisena 
tekijänä. Mitä suurempi on resistanssi Rm, sitä vähemmän virtaa kulkeutuu sen 
läpi ja sitä suuremmaksi kasvaa jännite kuorman sisäänmenossa. Näin ollen jon-
kinlaisena oletuksena voitaneen pitää, että induktiivista datasähkön kytkentää 
käytetään kuorman resistanssin ollessa suuri. 
 
Sähkönjakeluverkkoon kytketty kuorma saattaa muuttua oleellisesti eri käyttö-
tarkoitusten mukaan. Jos sähkönjakeluverkkoa käytetään pääasiallisesti johonkin 
tarkoitukseen, saattaa kuorman induktiivinen tai kapasitiivinen luonne korostua. 
 
Esimerkiksi valaistusverkossa saattaa kapasitiivinen kuorma korostua käytettä-
essä pelkästään loisteputkivalaisimia ja elektronisia liitäntälaitteita. Tai teolli-
suusympäristössä saattaa induktiivinen kuorma korostua käytettäessä verkossa 
pelkästään moottoreita. 
 
Sähkönjakeluverkkoon kytketty kuorma saattaa muuttua ajan funktiona, jolloin 
esimerkiksi verkko on päivällä induktiivinen työkoneita käytettäessä ja yöllä ka-
pasitiivinen ainoastaan valaisimien ollessa käytössä. 
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Kaikki kuorma saattaa myös olla kytkettynä pois käytöstä, jolloin pitkät vapaat 
johtimien päät saattavat toimia antenneina levittäen datasähkösignaalia radioteit-
se ympäristöönsä, tai vapaat johtimien päät keräävät radiohäiriöitä häiriten käy-
tössä olevia datasähkölaitteita. 

 
Kuva 8 Resistiivisen kuorman ja pitkien etäisyyksien vaikutus datasähkön 
hyötysignaaliin 

 
Kuvassa (8) tarkastellaan resistiivisen kuorman ja pitkien siirtoetäisyyksien vai-
kutusta datasähkön hyötysignaalin etenemiseen sähkönjakeluverkon kuormaksi 
kytketyissä laitteissa. 
 
Jos sähkönjakeluverkkoa käytetään pääasiallisesti sähkölämmitykseen, saattaa 
kuorma saada resistiivisen Rm luonteen. Datasähkö tunkeutuu esteettä resistiivi-
seen kuormaan ja kaikki kuorman takaisin kytkemät häiriöt häiritsevät datasäh-
köä, jos vain sattuvat samalle taajuudelle. 
 
Datasähkön signaali ei kulje määrättömiä matkoja sähkönjakeluverkossa vaikka 
itse sähkönjakeluverkko ulottuisikin pitkille etäisyyksille. Pitkä sähkönjakelu-
verkko voidaan esittää sijaiskytkennällä, jossa pitkät linjajohtimet muodostavat 
induktanssia Ll ja resistanssia Rl sarjaan linjan päässä olevan kuorman kanssa ja 
linjajohtimien välille muodostuu kapasitanssia Cl rinnan kuorman kanssa. Linja-
johtimien induktanssilla Ll on taipumus estää datasähkösignaalin virtaa etene-
mästä kohti kuormaa ja linjajohtimien kapasitanssi puolestaan oikosulkee da-
tasähkösignaalin jännitettä. 
 
Datasähkösignaalin heikkenemisen lisäksi datasähkösignaalin muoto (impulssi-
vaste) saattaa korruptoitua pitkillä siirtomatkoilla linjajohtimien sarjainduktans-
sista ja rinnakkaiskapasitanssista johtuen. 
 
Datasähkösignaalin impulssivasteeseen vaikuttavat myös lukuisat eri laitteisiin 
kytketyt häiriönpoistolaitteet, kuten häiriön- ja kipinänpoistokondensaattorit 
moottoreissa, elektroniset virtalähteet ja niiden komponentit sekä loistehon 
kompensointikomponentit, viihde-elektroniikan valmiustilan elektroniikan kom-
ponentit jne. 
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3.1.5 Kytkeytyminen ei toivotuille alueille 

 
Kuva 9 Datasähkön tarpeeton kytkeytyminen ympäröivään sähkönjakeluverk-
koon 

Kuvassa (9) on edellä tarkasteltuun sähkönjakeluverkkoon lisätty siihen oleelli-
sesti kuuluvat sulake- ja jakelutaulu. Muuntajan T1 toisiopuolella saattaa olla 
useampia sulakkeella toisistaan erotettuja sähkönjakelupiirejä ja jakelutauluja. 
Datasähkölaitteista on selvyyden vuoksi kuvattuna ainoastaan generaattori G3 
kytkentämuuntajineen Td. 
 
Kuvasta käy selvästi ilmi, että vaikka datasähkögeneraattori on kytkettynä yh-
teen jakelutaulun lähdöistä, niin datasähkön signaali kulkeutuu esteettä myös 
kaikkiin muihinkin jakelutaulun lähtöihin, koska kaikki jakelutaulun lähdöt on 
rinnan kytketty. 
 
Datasähkölaitteilla on yleensä tähtimäinen järjestelmäverkko, jossa yksi gene-
raattori (päälaite) keskustelee useamman vastaanottimen (päätelaite) kanssa. Yh-
teen päälaitteeseen voi kytkeä rajallisen määrän päätelaitteita. 
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Kuva 10 Useamman datasähkön päälaitteen kytkeminen saman jakelumuunta-
jan eri lähtöihin 

Kuvassa (10) tarkastellaan miten datasähköä hyödynnettäessä saattaa tulla eteen 
tilanteita, että muuntajan T1 takana on niin laaja datasähkön käyttäjäkunta, että 
käytettävissä olevat päätelaitteet loppuvat kesken. On olemassa kaupallisia da-
tasähkön sovelluksia, joissa voidaan kytkeä useampia datasähkön päälaitteita 
saman muuntajan T1 toisiopuolelle eri lähtöihin siten, että päälaitteilla on tietyt 
omat kanavat käytettävissään ja omat päätelaitteet, jotka niitä käyttävät. 
 
Sähkönjakeluverkon jakelutaulun eri lähtöjä voidaan myös ajatella erottaa toisis-
taan kuristimella Le. Kuristimen käyttö lienee kuitenkin suhteellisen hankalaa ja 
tilaa vievää, koska kuristimen mitoituksessa on huomioitava jakelutaulusta läh-
tevän sähkönjakeluverkon maksimaaliset virrat ja muut ominaisuudet. 
 
Joissakin tapauksissa on myös esitetty käytettäväksi kapasitanssia Ce oikosul-
kemaan datasähkön jännitettä. Ajatuksen kulku lienee jotain sellaista, että pää-
laitteen kytkentäpisteen ja sulakelähdön väli on pitkä, jolloin pitkät linjajohtimet 
vaimentavat datasähkön signaalia muuntajan suuntaan ja jakelutaulun toiseen 
lähtöön voidaan laittaa toinen päätelaite samoin varustein. Vaikka päälaitteet 
toimivatkin samoilla kanavilla on niiden väliin saatu riittävä erotusvaimennus si-
ten, etteivät päätelaitteet kuule vieraan päälaitteen signaalia. 
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Eri asia sitten on voidaanko kuristinta Le ja kapasitanssia Ce käyttää sähkönja-
keluverkon sähkönjakeluominaisuuksien huonontumatta ja asia pitää tarkastella 
tapauskohtaisesti. 

 
Kuva 11 Useamman datasähkön päälaitteen kytkeminen kolmivaiheiseen säh-
könjakeluverkkoon 

Kuvassa (11) tarkastellaan realistista kolmivaiheisen sähkönjakeluverkon jake-
lutaulua, jossa eri syötöt on otettu eri vaiheista. Vaiheisiin L1 ja L3 on kum-
paankin kytketty oma datasähkön päälaite G1 ja G3. 
 
Kuvasta havaitaan, että sähkönjakeluverkon vaiheiden L1 ja L3 välillä ei ole 
galvaanista rinnankytkentää eikä datasähkön signaali pysty kiertämään kolmi-
vaihegeneraattorin G/3~ käämien suuren induktanssin kautta vaiheesta toiseen. 
Kolmivaihesyöttöisissä sähkönjakeluverkoissa voidaan datasähkön käyttäjäkun-
taa laajentaa kolminkertaiseksi saman syöttötaulun alueelle vaikka päälaitteet 
toimisivatkin samoilla kanavilla. 
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3.1.6 Maadoituksen vaikutus 

 
Kuva 12 Kytkettäessä datasähkölaitteita on huomioitava maadoitusten ja suo-
jamaadoitusten vaikutukset 

Kuvassa (12) tarkastellaan maadoitusten ja suojamaadoitusten vaikutusta da-
tasähkön kulkemiseen monimutkaisemmassa sähkönjakeluverkossa. 
 
Joissain tapauksissa saattaa sähkönjakeluverkossa olla useita portaittaisia sula-
ke- ja jakelutauluja, jolloin maadoitukset ja suojamaadoitukset muodostavat 
lenkkejä. Muodostuneet lenkit saattavat tehokkaasti maadoittaa osan datasähkö-
päälaitteen sähkönjakeluverkkoon syöttämästä tehosta. 
 
Tällaisissa tapauksissa on tarkkaan harkittava datasähkön kytkeytymispisteet 
sähkönjakeluverkkoon samoin kuin kytkeytymistapakin. 

3.1.7 Datasähkön modulaatio- ja lähetysmenetelmistä 
Datasähkön signaalin muodostamiseksi käytetään yleensä digitaalisia modulaa-
tiomenetelmiä, joissa signaalin kantoaallon jotakin suuretta muutetaan hyppäyk-
senomaisesti. Suuretta voidaan muuttaa joko niin, että binääriset tilat 0 ja 1 saa-
vat aina omat arvonsa tai niin, että kantoaallon suureen arvo vaihtuu vain esi-
merkiksi bitin 1 ollessa lähetysvuorossa eikä vaihdu bitillä 0. 
 
Kantoaallon arvoiltaan vaihdettavia suureita voivat olla amplitudi, taajuus tai 
vaihe. Datasähkölaitteet käyttävät pääasiassa digitaalista vaihemodulointia 90 
asteen vaihesiirroin. Jokaisen bitin lähettämiseen varataan samanpituinen aika-
jakso eli kantoaallon vaihe pysyy muuttumattomana yhden bitin lähetyksen ajan. 
Periaatteessa, mitä lyhyempi on yhden bitin lähettämiseen varattu aikajakso, sitä 
nopeampaa datavirtaa pystytään siirtämään. 
 



 
 
 20

Vaihemodulaation 90 asteen vaihesiirto mahdollistaa sen, että yhden bitin lähe-
tyksen aikana voidaan lähettää neljä eri informaatiotilaa, - ikään kuin kahden pe-
räkkäisen bitin tilat yhteensä; - 00, 01, 10 tai 11. 
 
Hyppäyksen omaiset muutokset kantoaallon ominaisuuksissa aiheuttavat kanto-
aallon spektrin leviämistä taajuustasossa kantoaaltotaajuuden molemmin puolin. 
Periaatteena on, että mitä nopeampaa datavirtaa lähetetään, sitä laajemmalle alu-
eelle kantoaallosta leviää energiaa sisältäviä taajuuskomponentteja. Tästä seu-
raa, että energiatiheys suoraan kantoaaltotaajuudella laskee ja energiatiheys kan-
toaaltotaajuuden molemmin puolin vastaavasti nousee. 
 
Jotta suhteellisen kapealla taajuuskaistalla saataisiin välitettyä mahdollisimman 
suuri määrä informaatiota ilman että viereiset lähetteet merkittävästi häiritsevät 
toisiaan, on otettu käyttöön erilaisia hajaspektrimodulaatioita. Hajaspektrimodu-
laatioissa edellä kuvatun kaltaisia digitaalisia modulaatiotuloksia levitetään lisää 
taajuusmoduloimalla niitä analogisella tai hyppäyksenomaisella apusignaalilla. 
Apusignaalin muutosnopeus on sovitettu sellaiseksi, että yhden bitin lähetyksen 
aikana apusignaali ehtii muuttua huomattavasti. 
 
Taajuusmodulointi levittää datasähkön energiaa sisältäviä taajuuskomponentteja 
huomattavan laajalle alueelle kantoaallon molemmin puolin. Huolehtimalla siitä, 
että kullakin datasähkölaitteella on oman kanavataajuuden lisäksi oma apusig-
naalinsa, saadaan samalle taajuusalueelle lähetettyä huomattava määrä infor-
maatiota ilman, että lähetteet sanottavasti häiritsevät toisiaan. 
 
Vastaanotettaessa hajaspektrimoduloituja digitaalisia signaaleja demoduloidaan 
vastaanotettu laajakaistainen lähete ensin apusignaalilla ja sen jälkeen vielä lä-
hetyksessä käytetyllä digitaalisella vaihe-eron tunnistuksella hyötysignaalin il-
maisemiseksi. 
 
Vastaanotettaessa hajaspektritekniikoilla moduloituja lähetteitä, vastaanotin on 
suhteellisen tunteeton vastaanotettavalla taajuuskaistalla mahdollisesti oleville 
pistemäisille muille kantoaalloille ja lähetteille, koska yhden vastaanotettavan 
bitin tilaa käydään tutkimassa apusignaalin osoittamista taajuuspaikoista useam-
paan kertaan ja päätös bitin tilasta tehdään todennäköisyyteen perustuen. 
 
Hajaspektrimoduloidun datasähkösignaalin kuljettama informaatio jakaantuu 
moneen osaan. Varsinaisen hyötysignaalin lisäksi informaatio sisältää tietoja ha-
jaspektrimodulointiin käytetystä apusignaalista, lähettimen ja vastaanottimen 
keskinäiseen synkronointiin tarvittavasta tiedosta, hyötysignaaliin matkalla ge-
neroituneiden virheiden korjaamiseen tarvittavasta tiedosta ja monesta muusta 
itse järjestelmän toimivuuteen liittyvästä tiedosta. 
 
Hajaspektrimodulaatiosta johtuen datasähkön signaalia on havaittavissa hyvin 
laajalla taajuusalueella kantoaaltotaajuuden molemmin puolin verrattuna esim. 
perinteisiin analogisiin modulointijärjestelmiin, esim. taajuusmodulointiin näh-
den. Niinpä kaukanakin datasähköpäätelaitteen kantoaaltotaajuudesta sijaitseva 
jokin muu vastaanotin saattaa häiriintyä sen omalla kanavataajuudella ilmene-
västä pohjakohinan noususta. 
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3.2 Datasähköön liittyvät standardit 
Haastateltaessa datasähkön palveluntarjoajia ja laitetoimittajia, tämän tekniikan 
suurimmaksi puutteeksi mainitaan lähes poikkeuksetta olemassa olevan standar-
doinnin puute. Mahdollisen yleispätevän standardin saamista on viivyttänyt da-
tasähköjärjestelmien mahdollisesti aiheuttamien häiriöiden raja-arvojen standar-
doinnin puute (ks. 3.5 Häiriöt). 
 
Yhdysvalloissa FCC on ottanut ensimmäisen askeleen datasähköjärjestelmien 
standardointiin julkaisemalla ilmoituksen standardoinnin työvaiheesta (notice of 
proposed rulemaking, NPRM). Tässä julkaisussa otetaan lyhyesti kantaa mah-
dollisien järjestelmien aiheuttamista häiriöistä, mutta näyttää siltä, että tuleva 
standardi jää hyvin löyhäksi. 
 
Varsinaisia häiriöiden standardeja valmistellaan tällä hetkellä sekä CENE-
LEC:ssä, että ETSI:ssa. Niiden valmistumisajankohdasta ei ole tietoa. Suomen 
teleliikenneviranomaiset ovat ilmoittaneet noudattavansa toistaiseksi häiriösätei-
lyn osalta saksalaista NB30 standardia. 

3.3 Järjestelmäkomponentit 
Datasähköjärjestelmissä tiedonsiirtoon käytetään tyypillisesti kahta erilaista lai-
tekokoonpanoa. Ne voidaan jakaa käytettävän sähköverkon mukaan. Matalajän-
niteverkkoa käyttävä järjestelmä on yleisesti käytössä tietoliikenteen välittämi-
seen sen loppukäyttäjille. Tämä tekniikka sisältää yhden isäntä-laitteen (master), 
joka palvelee määrättyä asiakasliityntäyksikköä (access point, modem). 
 
Keskijänniteverkkoa käyttävää siirtotietä käytetään tyypillisesti tietoverkon 
WAN-kytkeytymiseen. Näin voidaan korvata usein valokuitu- tai xDSL-
yhteydet muuntamoihin, jotka vuokrattuina nostavat liittymän yksikköhintaa. 
Viimeisen vuoden aikana energiayhtiöt ovat panostaneet voimakkaasti keskijän-
niteverkon käyttämisen pilotointiin. 
 
Luonnollisesti tavallisen kansalaisen käyttöön voidaan ajatella ainoastaan mata-
lajänniteverkkoon sijoittuvia komponentteja. Näiden asentaminen ja käyttöönot-
to on nykyisillä laitesukupolvilla tullut jo sen verran yksinkertaiseksi, ettei sille 
enää ole suuria esteitä. 
 
Toistaiseksi ilman varsinaista PLC-standardia valmistettavat laitteet ovat olleet 
aina valmistaja- ja tyyppikohtaisesti vain keskenään yhteensopivia. Valittaessa 
siis yhden valmistajan keskitin, on sitoutunut saman valmistajan saman sarjan 
päätelaitteisiin. Tämän tilanteen odotetaan korjautuvan muutamassa vuodessa, 
jahka alan standardointi etenee. 
 
Tätä raporttia kirjoitettaessa (V/2004) on tapahtumassa jälleen laitevalmistajilla 
uuden sukupolven esiinmarssi. Tämän on väitetty nostavan liikennöintinopeuk-
sia, lisäävän laitteiden kantomatkaa ja pienentävän ulkoisia häiriöitä. Nyt esille 
tulevan uuden sukupolven laitteet kykenevät n. 40 Mbs symmetriseen kaistanle-
veyteen. 



 
 
 22

 
Kuva 13 Tyypillinen matalajänniteverkon PLC:n kytkeytyminen. [10] 

3.3.1 Keskitin 
Keskitin toimii isäntälaitteena matalajänniteverkoissa. Tämä laite koordinoi 
asiakaspäätelaitteiden toimintaa ja toimii linkkinä WAN:n puolelle. Keskittime-
nä voi toimia myös keski- ja matalajänniteverkkojen välille asennettu toistin 
(repeater), joka toimii WAN-reitittimenä. 

 
Kuva 14 Ilevo-Schneider TPE-LR 1000 keskitin. Tyypillinen järjestelmän isän-
tä-laite. [10] 

Keskittimen tärkeimpänä ominaisuutena on päätelaitteiden liikenteen ohjaami-
nen. Koska PLC:n toimintaperiaatteena on jaetun median käyttäminen, keskitin 
jakaa päätelaitteille ”puheenvuoroja” ja tarvittaessa kaistanleveyttä liikenteen 
käyttöön. Keskitin voi myös valvoa verkon turvatasoa suodattamalla tai salaa-
malla liikennettä. 
 
Rajatun kaistanleveyden takia ja jatkuvasti tietoverkkojen lisääntyvien hyöty- ja 
reaaliaikasovellusten takia keskittimen tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. QoS-
tuki ja nopea toipuminen mahdollisista häiriötilanteista. Muita tärkeitä ominai-
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suuksia ovat mm. järjestelmähallinnan helppous, esim. SNMP-tuki, mahdollinen 
liikenteen salausjärjestelmä ja verkon fyysisen tilan seurantamahdollisuus. Tämä 
ominaisuus voi olla toteutettu SNMP-tuen yhteydessä. 
 
Verkon kommunikaation seurannan asetusten tuki on järjestelmän pystytyksen 
ja vikatilojen ratkaisun kannalta tärkeä. Häiriötaajuuksien löytäminen, signaali-
vahvuuksien ja bittivirheiden monitoroiminen ovat tärkeitä toimintoja järjestel-
män ylläpitäjälle. Sähköverkoille tyypillisten muutosten heijastuminen PLC-
verkon toimintaan ovat näiden työkalujen tärkeimpiä ominaisuuksia. Nykyisten 
sukupolvien laitetoimittajilla on käytössä tällaisia työkaluja. Muutamat sisällyt-
tävät ne mukaan toimituspakettiin. 
 

 
Kuva 15 Ascom PLCcam verkon monitorointiohjelma on tehokas työkalu ver-
kon fyysisen tilan seurantaan. Lähde: Kuvaruutukaappaus ohjelmasta 

3.3.2 Päätelaitteet 
PLC-päätelaitteet ovat loppukäyttäjien liityntäpinta verkkoon. Valmistajasta 
riippumatta ne ovat lähes poikkeuksetta samankaltaisia. Laitteissa on liityntä 
sähköverkkoon, jonka kautta ne ottavat käyttötehon ja liittyvät tietoverkkoon. 
Malleja on sekä ulkoisella, että sisäisellä virtalähteellä. 
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Päätelaitteista käytetään valmistajasta riippuen erilaisia nimityksiä. Niitä kutsu-
taan modeemeiksi, asiakaspäätelaitteiksi tai PLC-adaptereiksi. Yhtä kaikki, nii-
den toiminta on valmistajasta riippumatta hyvin samanlaista. Päätelaitetta valit-
taessa tulee kuitenkin muistaa, että vallitsevien standardien puuttuessa, ovat pää-
telaitteet sidottu keskittimen valmistajaan ja tyyppiin. 
 
Käyttäjän liityntä on tehty tyypillisesti joko ethernet- tai USB-liitynnällä. Näitä 
valittaessa on syytä muistaa käyttäjien tietokoneiden asettamat rajoitukset. Käy-
tettäessä ethernet-liitynnällä varustettua päätelaitetta se toimii varmasti kaikissa 
tietokoneissa, mutta vaatii koneelta verkkoadapterin. USB-liitäntäiset päätelait-
teet ovat taas huomattavasti helpompia asentaa, mutta tuki käytettävälle käyttö-
järjestelmälle on syytä varmistaa etukäteen. Useimmat nykyisin käytettävät 
käyttöjärjestelmät tukevat nykyisin näitä laitteita. Lisäksi tulee huomioida mah-
dolliset USB-standardin versioerot. 
 
Käytettäessä päätelaitteet ovat käyttäjälle näkymättömiä. Palveluntarjoajasta 
riippuen, jotkin voivat vaatia verkkoon kirjautumisen, mutta itse yhteys on aina 
auki minkä tahansa kiinteän liittymän tavoin. Tämä on käyttäjän kannalta mer-
kittävin asia ja se tulee huomioida käyttäjän tietokoneiden tietoturvaa ja konfi-
gurointia määriteltäessä. 
 
Päätelaitteet voivat sisältää myös muita palveluita. Jatkuvasti lisääntyvien VoIP-
palveluiden tarjoajien määrän kasvaessa, ovat PLC-laitteiden valmistajat alka-
neet liittää päätelaitteisiinsa VoIP-tukea, jolloin niihin voi liittää normaalin ana-
logisen puhelimen. Jotta tämä ratkaisu toimisi, on PLC-palveluntarjoajalla olta-
va liityntä puhelinrunkoverkkoon. Tiettävästi Suomessa ainakin yksi energiayh-
tiö pilotoi tällaista palvelua. 
 

 
Kuva 16 Ilevo-Schneider CPE LR 100 päätelaite. [10] 
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3.4 Tietoturva 

3.4.1 Tietoturvan merkitys 
Jaetun median luonteensa vuoksi PLC-verkot ovat alttiita useille erilaisille 
hyökkäyksille. Tältä suojautumiselle on olemassa lukuisia keinoja. Sekä PLC-
laitevalmistajat, että Internetin käyttäjät ja standardoijat ovat luoneet erilaisia 
suojautumismenettelyitä. 
 
Yleinen käytäntö suojautumisen suunnittelulle on tietomurron vaikeuden vas-
takkainasettelu suojattavan tiedon arvoon. Periaatteessa mikä tahansa suojaus 
voidaan murtaa. Tämä lähtökohta mielessä asetellaan vastakkain murtamisen 
vaikeus, eli siihen vaaditut resurssit, verrattuna suojattavan tiedon arvoon tai 
merkitykseen. 
  
Suojauksen vahvuudella on aina hintansa. Se ei välttämättä ole taloudellisesti 
kallista, vaan voi myös maksaa käyttäjälle prosessoriaikaa tai verkkokapasiteet-
tia, näkyen huonontuneena tietokoneen suorituskykynä. Nämä asiat mielessä on 
sopivan suojaustason löytyminen yleensä varsin helppoa. Käytännön järki hel-
pottaa usein näissä päätöksissä. 
 

3.4.2 Uhat 
Sähköpostin ja muun Internetin käytön lisääntyessä jatkuvasti olemme tottuneet 
siirtämään sen kautta mitä erilaisimpia tietoja. Monet unohtavat jatkuvat varoit-
telut näiden menetelmien luotettavuudesta. Sähköpostia onkin esimerkiksi ver-
rattu tavalliseen postikorttiin. Sen kykenee sellaisenaan lukemaan kuka tahansa, 
joka pääsee käsiksi postin jakeluketjuun, tai uskaltaa mennä naapurin postilaati-
kolle. Arkaluontoista informaatiota ei siis sellaisenaan pitäisi ikinä kuljettaa 
minkään turvattoman verkon läpi. 
 
Osa PLC-laitteistoista toimitetaan salausjärjestelmällä varustettuina. Toiset ovat 
perusasetuksin täysin avoimen median toistinlaitteita. Tällä ei kuitenkaan varsi-
naisesti ole merkitystä, koska suojaustaso on aina kuitenkin arvioitava, eikä hy-
vän verkkoteknisen suojauksen rakentaminen ole kovin vaativa tai aikaa vievä 
tehtävä. Kärjistetysti voidaan jopa sanoa, että luottamalla valmistajan ilmoituk-
seen hyvästä salauksesta ymmärtämättä, mistä lopuksi on kysymys, voidaan 
luoda suurempi tietoturvariski, kuin rakentamalla itse suojaus alusta alkaen. 
 
Tietoverkon luvaton käyttö voidaan jakaa kahteen pääryhmään. Verkkoa voi-
daan käyttää luvatta tiedon lähettämiseen ja vastaanottoon väärennetyllä osoit-
teella. Näihin toimiin pyrkivät roskapostittajat tai vaikkapa verkkohyökkäyksiä 
tekevät rikolliset. Käyttäjälle ”turvallisella” väärennetyllä verkko-osoitteella on 
näppärää levittää viruksia tai matoja, kaataa järjestelmiä DoS-hyökkäyksin, tai 
tehdä mitä tahansa heikosti päivänvaloa kestävää. Toinen luvattoman verkko-
käytön tekomuoto on tietovarkaus. Perinteinen menetelmä on verkkoliikenteen 
kuuntelu (sniffering) ja tallentaminen. Tällä voidaan kerätä suuria määriä tietoa 
kerralla, josta jälkeenpäin voidaan erotella halutut osat. 
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Tietoturvasta asetettu laki ei ole yksiselitteinen. Operaattorin tulee toteuttaa 
”turvataso, joka on tekniseen kehitykseen nähden riittävä ja kustannuksiltaan 
kohtuullinen” (Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tie-
toturvasta 22.4.1999/565). Se kuitenkin määrää suuntaviivan, jota tulee pyrkiä 
toteuttamaan. Käytetyt suojautumistekniikat 
Käytettävissä olevat suojautumistekniikat ovat raa’ahkosti jaettavissa kahtia lai-
tepohjaisiin laitevalmistajan suunnittelemiin ja ohjelmallisiin operaattorin valit-
semiin tekniikoihin. Molemmat ovat yleensä erilaisia salaus- ja käytönvalvonta-
tekniikoita. Yksinkertaisin näistä lienee käyttökertakohtainen verkkoon kirjau-
tuminen, mutta johtuen kiinteän verkkoyhteyden luonteenlaadusta, sen käyttö on 
nykyisin miltei olematonta, eikä sellaisenaan tarjoa merkittävää suojaa. 
 
Erilaiset liikenteen rajoitukset käyttäjän fyysiseen MAC-osoitteeseen perustuen 
ovat yleisesti käytössä mm. PLC-verkoissa. Niiden tarjoama suojaustaso on kui-
tenkin nimellinen osoiteharhautuksen (MAC spoofing) helppouden vuoksi ja ne 
soveltuvatkin paremmin verkkohallintaa ja vianetsintää helpottaviksi toimin-
noiksi. Käytetyimpiä suojautumismuotoja ovatkin nykyisin erilaiset liikenteen 
salaustekniikat, joilla taataan liikenteen yksityisyys ja estetään mahdollista tun-
keutujaa tutkimasta verkon rakennetta siihen tunkeutumista varten. 
 
Liikenteen salaustekniikoita on edellä mainitun jaon mukaisesti fyysisen tason ja 
ohjelmallisen tason salausjärjestelmiä. Fyysisen tason salausjärjestelmät ovat 
laitevalmistajien tekemiä laitteiston ominaisuuksia, eikä loppukäyttäjillä ole nii-
hin juuri vaikutusmahdollisuuksia. Tästä johtuen niiden päivittäminen on miltei 
mahdotonta. Luvussa 3.5.1 esitetyn väitteen mukaan salattavan materiaalin ar-
von tulee olla suhteessa salauksen purkamisen vaatimaan arvoon. Täten voidaan 
todeta, että koska kryptografian purkumenetelmät ja purkuun käytettävien tieto-
koneiden laskentatehot kasvavat jatkuvasti, on myöskin todennäköistä, että sa-
lausjärjestelmää joudutaan joskus päivittämään. 
 
Yleisin fyysisen tason salaustekniikka lienee RC4, joka perustuu kahden laitteen 
tuntemaan salaiseen avaimeen. Tämä menetelmä on nopea ja helppokäyttöinen, 
eikä aseta salausavaimien pituudelle vaatimuksia. Se perustuu kahden laitteen 
(keskitin ja päätelaite) keskenään tuntemaan salaiseen avaimeen, jota kukaan 
muu ei tiedä. Tällä avaimella liikenne kyetään nopeasti pienellä prosessoritehol-
la salaamaan. Valitettavasti avain on mahdollista laskea liikenteestä auki, mikäli 
liikennettä voidaan seurata riittävän kauan ja liikenteestä voidaan erottaa tunnet-
tuja osia. Tämän vuoksi salausavaimia joudutaan vaihtamaan riittävän usein. 
 
Salausavainten luotettavaan vaihtoon on kehitetty useita menetelmiä, mutta ny-
kyisin lienee käytetyin on Diffie-Hellmannin menetelmä, jossa molemmilla osa-
puolilla on oma julkinen ja yksityinen avain. Menetelmä perustuu helppoihin 
laskutoimituksiin, joiden käänteinen menetelmä on laskennallisesti erittäin vaa-
tiva. Esimerkiksi suurien lukujen korkeat juuret ovat tällaisia menetelmiä. 
Nämä fyysisen tason salausmenetelmät ovat tehokkaita, mikäli mahdollinen 
hyökkääjä käyttää ainoastaan yleisesti käytössä olevaa päätelaitetta. Tilanne kui-
tenkin muuttuu dramaattisesti, jos hyökkääjä kykenee rakentamaan oman pääte-
laitteen, joka ohittaa valmistajan suojauksen. Tämä on periaatteessa mahdollista 
kenelle tahansa alan ammattilaiselle tai aktiiviselle harrastajalle. 
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Edellä mainituista syistä johtuen ohjelmalliset suojaukset ovat erittäin suositel-
tavia operaattoreille. Konfiguroitaessa verkkoa on syytä ottaa käyttöön virtuaali-
set sisäverkot (VLAN), jossa liikenne saadaan muistuttamaan kytkentäistä verk-
koa. Muita suositeltavia keinoja ovat pakettien salaus (IPSec), SSH-tunnelointi, 
tai joku muu VPN-yhteys. Näihin on syytä tutustua huolella. On myös suositel-
tavaa käyttää tietoturvan asiantuntijaa konsulttina, mikäli ei ole varma lopputu-
loksesta. 
 

3.5 Häiriöt 
Pienjänniteverkkoa ei ole alun perin suunniteltu suurtaajuussiirtoon, jota da-
tasähkö käyttää hyväkseen tiedonsiirrossa. Varsinkin asuntojen sisäjohdotus on 
usein suojaamatonta ja altis näin häiriöille. Verkossa on useita epäjatkuvuuskoh-
tia kuten kytkimiä, liitoksia, sulakkeita, jatkoja tai muita epämääräisiä kuormia 
luoden siitä epämääräisen siirtojohdon, jonka impedanssi vaihtelee suuresti. Li-
säksi verkossa esiintyy harmonista säröä, taajuusvaihtelua, sekä transienttihäiri-
öitä. 
 
Häiriöt voivat kytkeytyä verkkoon, joko induktiivisesti, kapasitiivisesti, resistii-
visesti tai sähkömagneettisen kentän vaikutuksesta. Sisäverkon johtimet toimi-
vat esim. antenneina vastaanottaen eri häiriösignaaleita, joista datasähkö mah-
dollisesti häiriintyy, mutta myös lähettäen datasähkösignaaleita ympäristöön. 

3.5.1 EMC 
EMC:llä (sähkömagneettinen yhteensopivuus) on pyritty standardoimaan laittei-
den häiriönsietoa ja niiden aiheuttamaa häiriötasoa, eli miten laitteet toimivat 
toistensa läheisyydessä. Näin pyritään saamaan aikaan EMC yhteensopivia lait-
teita eri laitevalmistajilta. Euroopan unionin maita sitoo näiltä osin 89/336/EEC 
EMC direktiivi. 
 
Häiriöt hidastavat datasähkön siirtonopeutta ja pahimmillaan estävät sen käytön. 
Datasähköjärjestelmältä vaaditaan enemmän häiriönsietoa ja adaptiivisuutta, 
kuin mm. puhelinkaapelointia hyväksikäyttäviltä tiedonsiirtojärjestelmiltä. esim. 
ADSL, HomePNA. 

3.5.2 Ulkoiset häiriöt 
Datasähköä ja pienjänniteverkkoa ulkoisesti häiritseviä tekijöitä kohdistuu pien-
jänniteverkkoon paikasta riippuen useita. Samaa taajuuskaistaa käyttävät hyväk-
si lukuisat eri laitteet ja järjestelmät sekä laitteet, jotka aiheuttavat kaistalle häi-
riöitä toimiessaan. Tällaisia ovat mm. taajuusmuuntajat, suurtaajuuskuumenti-
met, -laserit, radio-ohjausjärjestelmät, radiolähettimet sekä purkauslamput. Li-
säksi häiriöitä aiheuttavat luonnon ilmiöt kuten ukonilma, auringon lähettämä 
säteily ja taustasäteily. 

3.5.3 Sisäiset häiriöt 
Pienjänniteverkossa, jota datasähkö käyttää tiedonsiirtoon on paljon häiriölähtei-
tä, jotka saattavat häiritä datasähkön toimintaa. Laitteet, kuten hakkuriteholäh-
teet (esim. kotitietokoneen virtalähde), himmentimet, sähkömoottorit, purkaus-
lamput sekä laitteet, jotka kytkettäessä ja sammutettaessa aiheuttavat verkkoon 
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kytkentäpiikkejä (esim. jääkaapin kompressori tai loistelampun sytytin) ovat 
haitallisia datasähkön siirrolle. 

 
Kuva 17 Datasähkön sisäiset häiriöt (verkkoon kytketty loistelamppu ja pora-
kone) 

3.5.4 Datasähköjärjestelmien aiheuttamat häiriöt 
Tällä hetkellä (4/2004) Eurooppalaista standardia / normistoa ei datasähkö-
järjestelmille ole olemassa. Suurin mahdollinen häiriön kohde on yleisradiolähe-
tysten vastaanotto HF- alueelta. Suomessa kansallinen viestintäviranomainen 
FICORA on pyytänyt, että sähkömagneettisen säteilyn datasähköjärjestelmissä 
tulisi olla Saksan kansallisen NB30 rajan mukainen.  
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Kuva 18 Eri tahojen kentänvoimakkuusrajoja. X-akselilla taajuus MHz, Y-
akselilla kentänvoimakkuus dBµV/m @ 3m 

Mittauksissaan FICORA on mm. todennut, että maakaapelilla toteutetuissa jär-
jestelmässä päästään NB30:n tuntumaan, kuitenkin muuntamon ja kiinteistön si-
sätiloissa raja voi ylittyä. 
 
Valituksia datasähkön aiheuttamista häiriöistä Suomessa FICORA:lle on tullut 
muutama. Lisäksi mm. Ilmailulaitos suhtautuu vielä kielteisesti datasähkön 
käyttöönottoon, kunnes häiriövaikutukset on selvitetty ja testattu ja toiminnalle 
on luotu säännöstö ja normisto. 
 
Euroopan komissio julkaisi elokuussa 2001 standardisointimandaatin M313:n 
CEN:ille, CENELEC:ille ja ETSI:ille, koskien kaikkien tiedonsiirtoverkkojen 
EMC-standardien kehittämistä. M313:n pohjalta CENELEC ja ETSI ovat perus-
taneet yhteisen työryhmän CENELEC/ETSI JWG (Joint Working Group), jonka 
tulee luoda standardit kaapelipohjaisten tietoliikenneverkkojen häiriöpäästöille 
ja immuniteetille. 
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Kuva 19 Datasähkön aiheuttamat häiriöt. Häiriöt ovat suurimmillaan asunnon 
sisätiloissa ja sen läheisyydessä. 

 
Kuva 20 Datasähkön aiheuttamat häiriöt. Esim. sisäjohtojen ja antennikaapelin 
ja -rasian läheisyydestä johtuen antennipistorasialle hyötysignaaliin kytkeytyy 
voimakas datasähkösignaali, joka häiritsee sitä. 

HF-taajuuskaistaa, jota myös datasähkö käyttää, käytetään ilmailuradioliikentee-
seen, ilmailun suunnistus- ja laskeutumisjärjestelmiin, merenkulkuradioliiken-
teeseen, sotilasradioliikenteeseen ja suunnistusjärjestelmiin, yleisradioliikentee-
seen sekä radioamatööriradioliikenteeseen. Osa liikenteestä liittyy oleellisesti 
turvallisuuteen ja hätäviestintään. 
 
Vaikkakin datasähkö käyttää suhteellisen pientä tehoa melkein suljetussa ver-
kossa, on kuitenkin suuressa mittakaavassa toteutettuna selvää, että datasähkö 
kasvattaa energiatiheyttä käyttämälleen kaistalle, jolloin sen aiheuttama häiriö-
taso nousee. Ongelmat lisääntyvät, jos datasähkö otetaan käyttöön myös keski-
jänniteverkoissa, joissa käytetään ilmajohtimia siirtolinjoina. 
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Datasähkö saattaa myös aiheuttaa toimintahäiriöitä samaan pienjänniteverkkoon 
kytkeytyneille muille laitteille, joiden häiriösuojaus ei ole tarpeeksi hyvä suodat-
tamaan datasähkösignaalia pois. 
 
Suurimmat ongelmat syntyvät luultavimmin sisätiloissa, joissa kentänvoimak-
kuudet saattavat paikoin kasvaa suuriksi. 
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4 ASENNETUT DATASÄHKÖJÄRJESTELMÄT 

4.1 Asennushistoria Suomessa 
Tiedonsiirtoa sähköverkossa on käytetty ensimmäisen kerran jo noin sata vuotta 
sitten mittaus- ja ohjaustietojen siirrossa. Nykyaikaisen datasähkön historia 
Suomessa kuitenkin juontaa juurensa vuoteen 2000, jolloin Sähköenergialitto ry 
Sener, Adato Energia Oy ja 24 sähköyhtiötä päättivät tutkia datasähkötekniikkaa 
ja -mahdollisuuksia. Projektin tavoitteena oli luoda Suomen markkinoille uusi 
kilpailukykyinen laajakaistamuoto oheispalveluineen. Datasähkön katsottiin 
mahdollistavan laajakaistan saannin myös niille asiakkaille, jotka muutoin eivät 
olleet laajakaistapalvelujen piirissä. 
 
Projekti alkoi datasähköjärjestelmän laboratoriotestauksella lokakuussa 2000. 
Testaukset suoritettiin Teknillisen korkeakoulun sähköverkkolaboratoriossa. 
Rohkaisevien teknisten tulosten vuoksi aloitettiin joulukuussa 2000 suppea kent-
täkoe Vantaan Energia Oy:n toimitalolla. 
 
Seuraavassa vaiheessa aloitettiin laajempi kahdenkymmenen asiakkaan kenttä-
koe todellisissa olosuhteissa. Israelilainen Main.net Communications ltd. valit-
tiin koelaitteiston toimittajaksi, koska yhtiöllä oli näyttöä muualla Euroopassa 
käynnissä olevista kenttäkokeista. Tämä vaihe kesti noin seitsemän kuukautta 
toukokuusta 2001 joulukuuhun 2001. Tuona aikana Vantaan Energian asiakkail-
le kahden muuntamon alueella tarjottiin datasähköyhteyden kautta mm. Internet-
yhteys, sähköposti sekä news-palvelut. Kenttäkokeen aikana suoritettiin asiakas-
tyytyväisyyskysely, jonka perusteella voitiin todeta että yhteydet toimivat hyvin 
ja olivat nopeita.  
 
Viestintäviraston lokakuussa 2001 tekemien mittausten mukaan datasähkö-
järjestelmä aiheutti ympäristöön korkean häiriötason. Vantaan Energian kenttä-
kokeessa ei kuitenkaan tullut ilmi konkreettisia häiriöitä. Häiriöepäilyt johtivat 
kuitenkin siihen, että projektin päätteeksi päätettiin vielä testata myös sveitsiläi-
sen valmistajan Ascomin laitteistoa. Koejärjestelmä asennettiin Turku Energian 
sähköverkkoon kuudelle asiakkaalle. Tämä koe aloitettiin joulukuussa 2001 ja 
se kesti maaliskuuhun 2002 asti. Vuoden 2002 alussa Ascom toimitti Turkuun 
uuden laiteversion, joka testauksessa todettiin hyvin toimivaksi. Viestintävirasto 
testasi myös tämän laitteen ja totesi häiriötason olevan alhaisempi kuin 
Main.netin laitteistolla.  
 
Kaksivuotisen datasähköprojektin päättyessä maaliskuussa 2002, oli datasähkö 
teknisiltä ominaisuuksiltaan kypsä kaupalliseen käyttöön. Yhtiöt rupesivat tuol-
loin laatimaan omia liiketoimintasuunnitelmiaan datasähkön suhteen. Turku 
Energia ilmoitti kesällä 2002 aloittavansa datasähkön kaupallisen tarjonnan As-
comin laitteistolla saman vuoden syksynä. 
 
Viimeisten parin vuoden aikana Turussa, Porissa ja Kuopiossa datasähkö on 
saavuttanut kohtuullisen markkina-aseman laajakaistayhteyksien palveluna. Eri-
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tyisesti Turussa sillä voidaan katsoa olleen merkittävä tekijä alueen laajakais-
tayhteyksien hintatasossa. Lisäksi palvelun tuotteistus ja luotettavuus on edennyt 
hiljalleen toimivan laajakaistayhteyden vaatimalle tasolle. 
 

4.2 Case Study I, Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab 
Turku Energia on vuonna 1899 perustettu energiayhtiö. Yrityksen vuoden 2003 
liikevaihto oli 128,5 miljoonaa euroa. Turku Energian palveluksessa on noin 
300 henkilöä, joista kokoaikatoimisesti kolme työskentelee datasähköliike-
toiminnassa. 
 
Turku Energialle datasähkö edustaa uutta liiketoiminta-aluetta. Datasähkö on 
organisoitu osaksi kilpailulle vapautettua sähkönmyyntiliiketoimintaa ja sellai-
sena sitä ei saa subventoida sähkönsiirtoliiketoiminnasta.  

4.2.1 Historia ja kaupallistamispäätös 
Datasähkön kokeiluprojektin päätyttyä Turku Energia ehti ensimmäisenä julkis-
tamaan datasähkön kaupallistamisen. Liiketoimintapäätös syntyi pilottiprojektin 
hyvien kokemusten seurauksena. Turun seudun kalliit laajakaistahinnat toimivat 
myös omalta osaltaan kannustimena. Alkuperäisestä ilmoituksesta jäätiin hie-
man ja toiminta lähti käyntiin vuoden 2003 alusta, eli liiketoiminnan käynnistä-
miseen kului noin kuusi kuukautta. Turku Energia arvioi että tällä hetkellä 
käynnistysaika uudelle datasähkö-palvelun tarjoajalle olisi noin 2-3 kuukautta.  

4.2.2 Markkinatilanne 
Turku Energian potentiaalisena markkina-alueena voidaan pitää koko Turun 
sähköverkon kattavuusaluetta. Datasähkön käyttö vaatii kuitenkin teknisiä muu-
toksia muuntamoon. Näin ollen palvelua voidaan tarjota vain niillä alueilla joi-
den muuntamo on täten päivitetty. Tällä hetkellä datasähkön saatavuus kattaa 
noin 10 % Turun sadastatuhannesta kotitaloudesta. Koska muuntamoon tehtävät 
asennukset laitteineen maksavat noin kaksi tuhatta euroa, ei ole taloudellisesti 
järkevää konvertoida jokaista muuntamoa. Näin ollen Turku Energia mahdollis-
taa datasähkön ensisijaisesti alueilla joiden muuntamon piiriin kuuluu mahdolli-
simman monta kotitaloutta.  
 
Turku Energialla on noin 4,5 %:n penetraatioaste datasähköverkon alueella. 
Tämä on varsin merkittävää ottaen huomioon, että kaikista Turun kotitalouksista 
vain 18,5 %:lla on laajakaistayhteys. Näin ollen Turku Energialla voidaan kat-
soa olevan noin neljäsosa paikallisista laajakaistamarkkinoista. 
 
Turku Energia pyrkii kaksinkertaistamaan datasähkömuuntamoiden määrän 
vuoden 2004 loppuun mennessä. Alkuperäisistä tavoitteista on jääty hieman 
(2004 tavoite 5 %:n penetraatio) johtuen mm. taloyhtiöiden hitaasta päätöksen-
teosta datasähkön hankkimisen suhteen. 
 
Turku Energian palvelu on tarkoitettu lähinnä kerrostaloissa asuville yksityis-
asiakkaille. Yritysasiakkaita on noin kymmenen, mutta nämäkin ovat lähinnä 
kotitoimistoja, yms. Omakotitalouksiin ei palvelua tarjota taloudellisen kannat-
tamattomuuden vuoksi (muuntamotyöt ovat kohtuuttoman kalliita asiakkaiden 
määrään verrattuna). 
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4.2.3 Yleinen kuvaus installaatiosta 
Tällä hetkellä Turun seudun reilusta tuhannesta muuntamosta on datasähköistet-
ty noin 55 liiketoimintasuunnitelman tavoitemäärän ollessa n. 350 vuoden 2006 
loppuun mennessä. Datayhteys jaetaan talouksiin muuntamon laitteelta saman 
muuntopiirin sisällä (Kuva 21). Käytettävissä oleva siirtomatka on signaalin 
heikkenemisestä johtuen vain noin 300 metriä. Pidemmillä matkoilla joudutaan 
lisäämään järjestelmään signaalintoistimia. Turku Energian verkkoalueella on 
runsaasti kerrostaloja, joten potentiaalisten asiakkaiden määrä yhden muuntopii-
rin alueella voi olla melko suurikin. 

 
Kuva 21 PLC-verkon tyypillinen toteutus kaupunkialueella. WAN-kytkentä on 
toteutettu aluemuuntamossa pienjänniteverkon puolella. PLC-signaalin vahvis-
taminen on toteutettu tapauskohtaisesti talojen sähköjakamoissa toistinlaitteilla 
(ei esitetty kuvassa). 

Turku Energian tiloissa on palvelinjärjestelmä, joka on kytketty suoraan Interne-
tiin. Palvelinjärjestelmästä on yhteys muuntamoihin ulkopuoliselta palveluntar-
joajalta vuokratun kuituverkon kautta. Jokainen muuntoverkko toimii reitityk-
sessä omana alipiirinään. Jotta signaalin vahvuus saadaan pysymään tarvittavalla 
tasolla, jokaisessa taloyhtiössä on oma toistin. 

4.2.4 Kaistanleveys ja käytetyt laitteet 
Kuten pilottiprojektikin, varsinainen liiketoiminta on käynnistetty sveitsiläisen 
Ascomin laitteilla. Tämä laitteisto mahdollistaa 4,5:n megabitin kaistaleveyden. 
Turku Energian suurimmassa muuntopiirissä on noin 30 datasähköasiakasta. 
Palvelu myydään 0,5-1:n megabitin liittymänä. Käytännössä on tullut ilmi, että 
Ascomin kaista riittää kyseisen tarjonnan ylläpitoon. Koekäytössä on kuitenkin 
jo Ilevo-Schneiderin laitteisto, joka mahdollistaa 18:sta megabitin kaistalevey-
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den. Leveämmän kaistan turvin olisi käytännössä mahdollista moninkertaistaa 
asiakkaiden verkkoyhteyden nopeus. Vuonna 2005 pitäisi Ascomilta olla tulossa 
laite, joka mahdollistaa jopa 100 megabitin kaistan. Näin ollen datasähkön no-
peusluokka saattaa olla kasvussa myös tulevaisuudessa. Käytännössä tämä edel-
lyttää muuntamoiden laitteiston päivitystä. Vanhoja laitteita voidaan kuitenkin 
vielä käyttää muuntopiireissä, joissa ei ole kovin monia asiakkaita. Näin ollen 
palvelun tarjoajan kustannukset eivät muodostu kovin mittaviksi, kunhan haluttu 
muuntamokonversioaste on saavutettu. 

4.2.5 Tulevia mahdollisia kehityskohteita 
Keväällä 2004 on testattu Porissa muuntamoiden välistä keskijännitesiirtoa, joka 
onnistuessaan korvaisi Turku Energian vuokraamia valokuitu- ja kupariyhteyk-
siä. Mikäli menetelmä toimii, palveluntarjoajan kulut laskevat koska tarve vuok-
rata kuituverkkoa ulkopuoliselta tarjoajalta vähenee. 

4.2.6 Turku Energian tarjoamat tuotteet 
Turku Energian palvelu tarjotaan kahtena versiona. Edullisempaan kuuluu vain 
internet-yhteys, hinta on tällöin 32 euroa kuukaudessa. Lisäksi tulee laitteen 
vuokra 8 euroa kuukaudessa. Kalliimpaan palveluun kuuluvat myös sähköposti 
sekä tila kotisivuille. Tämän palvelun hinta on 35 euroa kuukaudessa sekä 8 eu-
roa laitevuokraa. Laitteen voi lunastaa omaksi 250€:n hintaan. Laitteita ei ole 
julkisesti saatavilla muualta kuin Turku Energialta. Laitteen kalleus verrattuna 
esimerkiksi ADSL-modemiin katsotaan palvelun tarjoajan kannalta ongelmalli-
seksi.  
 
Jokaiselle asiakkaalle tarjotaan dynaaminen IP-osoite, mutta lisämaksusta on 
myös kiinteä julkinen IP-osoite saatavilla. 

4.2.7 Asennus 
Asiakkaalta edellytetään ainoastaan että tietokoneessa on verkkokortti asennet-
tuna, tai vaihtoehtoisesti vapaa USB-portti ja sitä tukeva käyttöjärjestelmä. Käy-
tännössä datasähkösovittimen asennus kuuluu palvelun hintaan. Asiaa ei ole eri-
tyisemmin mainostettu, mutta Turku Energialla on katsottu, että tulee halvem-
maksi asentaa laite heti paikan päällä toimivaksi signaalimittausten suorituksen 
yhteydessä kuin mitä kustantaisi käydä asiakkaan luona uudestaan ongelmien 
ilmaantuessa. 

4.2.8 Markkinointi 
Markkinoinnin kannalta datasähkö on palveluntarjoajalle melko edullinen tuote. 
Asiakasta kohti markkinointikulut ovat joitakin kymmeniä euroja. Tämä johtuu 
osin siitä, että palvelun kattavuusalueella ei ole tällä hetkellä kuin noin 10000 ta-
loutta, joten markkinointi tapahtuu lähinnä suoramainonnan keinoin. Esitteet lä-
hetetään luonnollisesti vain niihin talouksiin, joihin tuote on saatavilla. Mediassa 
on ollut lähinnä yleistä datasähkön tunnetuksi tekevää ilmoittelua. Muutoinkaan 
datasähkö ei ole vaatinut kovin suuria resursseja, Turku Energialla on täysipäi-
väisesti työllistettyjä työntekijöitä datasähköä varten vain kolme (joista yksi hoi-
taa laskutus- ja sopimusasioita ja yksi tekee asennukset ja vianmääritykset). Tu-
rulla ja Kuopiolla on yhteinen help desk Adato Energian toimesta, mutta käy-
tännössä ongelmatilanteet vaativat useimmiten paikan päällä käyntiä. 
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Itse palvelu on Turun seudulla hieman halvempi kuin ADSL-yhteydet. Turku 
Energian tuotteen johdosta kiristynyt kilpailu on laskenut laajakaistayhteyksien 
hintoja Turussa merkittävästi. Ennen datasähköä laajakaistayhteydet olivat Tu-
russa keskimäärin kalliimpia kuin muualla maassa. Tällä hetkellä tilanne on 
päinvastainen. 
 
Taloyhtiöiden näkökulmasta datasähköön liittyminen on edullista, koska se ei 
aiheuta taloyhtiölle mitään lisäinvestointeja. Turku Energia asentaa toistimet ta-
loyhtiöihin ja näin ollen poikkeuksena lähes kaikista muista laajakaista-
vaihtoehdoista, liittyminen datasähköön ei aiheuta taloyhtiölle mitään kustan-
nuksia. 

4.2.9 Häiriöt 
Palvelun tarjoajan mukaan tekninen toteutus on saatu varsin luotettavalle tasolle. 
Johtuen osittain edellä mainituista Viestintäviraston häiriömittauksista, datasäh-
kö on kuitenkin joissakin piireissä aiheuttanut epäilyksiä. Etenkin radioamatöö-
rit ovat olleet huolissaan datasähkölaitteiden aiheuttamista häiriöistä, mutta 
myös puolustusvoimat ja ilmailulaitos ovat seuranneet tilannetta. Epäilyt ovat 
aiheuttaneet yhden häiriöilmoituksen, mutta se ei johtanut mihinkään toimenpi-
teisiin. Negatiivinen keskustelu on nyttemmin laimentunut johtuen järjestelmän 
toimivuudesta ja järjestelmän häiriöttömyydestä. On myös merkillepantavaa, et-
tä Turku Energian käyttämä Ascomin laitteisto ei aiheuttanut Viestintäviraston 
kokeissa yhtä paljon häiriöitä kuin aiemmissa piloteissa käytetty Main.netin lait-
teisto. 
 
Toinen potentiaalinen ongelmanlähde ovat häiriötekijät, jotka vaikuttavat da-
tasähkölaitteiden toimintaan. Mikä tahansa samassa muuntopiirissä oleva laite 
voi periaatteessa häiritä datasähkön toimivuutta. Esimerkiksi eräiden Schindle-
rin hissien teollisuusstandardien mukaiset taajuusmuuntajat ovat aiheuttaneet 
häiriöitä Turku Energian verkossa. Tämä on erityisen ongelmallista siitä syystä, 
että kyseiset hissit ovat täyttäneet talojen rakennusaikaiset normit. Tuolloin ei 
kuitenkaan osattu edes aavistaa, että sähköverkkoa voitaisiin joskus käyttää 
myös tiedonsiirtoon. Nämä hissien taajuusmuutajien aiheuttamat ongelmat on 
sittemmin saatu ratkaistua. Tämä ongelma on yleisemminkin huomattavissa kai-
kissa ei alun perin tiedonsiirtoon tarkoitetuissa verkoissa (esim. puhelinverkkoa-
kaan ei alkuaan ole tarkoitettu tiedonsiirtoon).  
 
Häiriöitä saattaa esiintyä myös tilanteissa, joissa useat kotitalouden elektroniset 
laitteet on kytketty samaan pistorasiaan. Tällaisessa tilanteessa on kuitenkin 
mahdollista pyytää Turku Energialta suodatin pistorasian ja tietokoneen väliin 
häiriöiden minimoimiseksi. Tehokkaampaa todennäköisesti onkin yrittää löytää 
datasähköä varten oma pistorasia, jossa ei ole muita laitteita kytkettynä. 

4.2.10 Tietoturva 
Datasähköpalvelun tietoturvallisuus on melko hyvällä tasolla. Turku Energian 
Nixu Oy:ltä tilaaman lausunnon mukaan verkon tietoturvallisuus on hoidettu 
asiallisesti. Koko Turku Energian datasähköverkko on yhden palomuurin taka-
na. Asiakkaat voivat halutessaan käyttää omia virustorjunta- tai palomuurioh-
jelmistoja. Verkossa on IP-filtterointi, jotta ulkopuoliset porttiskannaukset ja 



 
 
 37

muut tunkeutumisyritykset saadaan estettyä. Turku Energia on harkinnut myös 
tietoturvapalvelun tarjoamista, mutta sitä ei katsottu taloudellisesti houkuttele-
vaksi. Asiakkaan saama lisäarvo ei todennäköisesti oikeuttaisi palvelun kulut 
kattavan lisämaksun perimistä. 
 
Aika ajoin ovat Turku Energian omatkin asiakkaat testanneet verkon tietoturvaa 
erilaisin tihutöin. Tällöin käyttäjään otetaan yhteyttä ja mikäli vahingollinen 
toiminta ei lopu, asiakassopimus irtisanotaan. Datasähkön reilun vuoden toimin-
nan aikana on ollut myös joitakin yrityksiä kaataa koko datasähköverkko. Op-
pimiskäyrä on kuitenkin myös tältä osin ollut kasvava, ja tietoturva-aukot on 
opittu tukkimaan sitä mukaan kun niitä esiintyy. Tällä hetkellä tilanne onkin jo 
saatu käytännössä hallintaan.  

4.2.11 Lisäarvopalvelut 
Turku Energia tarjoaa pelkän Internet-yhteyden lisäksi tällä hetkellä sähköposti-
palvelun sekä tilaa asiakkaan omille kotisivuille. 
 
Tulevaisuudessa Turku Energia lisää datasähköpalveluiden määrää esittelemällä 
uusia oheispalveluja. Jo tällä hetkellä on esimerkiksi mahdollista seurata säh-
könkulutustaan suoraan internetin kautta. Toinen palvelu, jota on jo kokeiltu, on 
Voice Over Internet Protocol (VOIP). Tämä palvelu mahdollistaa halpojen pu-
helujen suorittamisen dataverkon välityksellä. Puhelut ohjataan keskitetysti yh-
teistyökumppanin puhelinverkkoon. Turku Energialla on juuri käynnistymässä 
pilottiprojekti 20 asiakkaan voimin. Mikäli kaikki menee odotusten mukaisesti, 
VOIP voidaan kaupallistaa jo kesällä 2004. 

4.2.12 Palvelun käyttäjien kokemukset 
Selvittääkseen asiakaskuntansa mielipiteitä tarjotun tuotteen toimivuudesta ja 
palvelujen riittävyydestä, Turku Energia tilasi keväällä 2004 asiakas-
tyytyväisyystutkimuksen Taloustutkimus Oy:ltä. Tutkimus suoritettiin huhti- ja 
toukokuun aikana. Turku Energia lähetti kyselyn 200 asiakkaalleen, joista lop-
pujen lopuksi tutkimukseen osallistui 119. Näin ollen tutkimukseen osallistu-
misprosentiksi muodostui 60. 
 
Tyypillinen asiakas 
 
Tutkimuksen mukaan Turku Energian tyypillinen asiakas on alle 35-vuotias 
miespuolinen henkilö, jonka koulutustaso on jonkin verran keskimääräistä kor-
keampi. Tämä on laajakaistaliittymille varsin tyypillistä. Lähes kaikilla vastaa-
jilla oli aiempia kokemuksia Internet-liittymistä ja noin seitsemällä kymmenestä 
oli jo ennen datasähköä jokin liittymä kotonaan. Enimmäkseen aiemmat koke-
mukset koskivat puhelinmodeemiliittymiä, mutta osalla oli ollut laajakaistaliit-
tymä jo aiemminkin. 
 
Tutkimuksen mukaan keskiverto datasähkön käyttäjä ei käytä Internet-
liittymäänsä ainoastaan tavallisimpiin tarkoituksiin, kuten sähköposti-
liikenteeseen ja pankkipalveluihin, vaan hän käyttää Internetiä hyvin monipuoli-
sesti. Muita käyttökohteita ovat mm. harrasteisiin liittyvä tiedonhaku, työnhaku, 
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matkailupalveluiden käyttö, uutisten haku, ostosten teko verkossa sekä työhön 
tai opiskeluun liittyvät tarkoitukset. 
 
Datasähköyhteyden käyttäjät ovat tutkimuksen perusteella myös käyttötiheydel-
tään hyvin ahkeria Internetin käyttäjiä. Lähes yhdeksän kymmenestä asiakkaasta 
käyttää liittymäänsä päivittäin ja loputkin vähintään kahtena päivänä viikossa. 
Yli puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti jopa kuluttavansa vähintään kaksi tun-
tia päivässä liittymäänsä käyttäen. 
 
Datasähkön valintaan vaikuttavat tekijät 
 
Noin seitsemän kymmenestä datasähkön asiakkaasta oli valintaa tehdessään 
harkinnut myös muita laajakaistavaihtoehtoja. Syitä datasähkön valintaan oli 
useita, mutta laajakaista-asiakkaalle tyypillisesti tärkeimmiksi muodostuivat liit-
tymän nopeus sekä kuukausihinta. Mielenkiintoiseksi valinnan tekee se, että tut-
kimuksen mukaan datasähköliittymän nopeus ja hinta eivät kuitenkaan asiakkai-
den mielestä tarjoa ainutlaatuista kilpailuetua muihin laajakaista-vaihtoehtoihin 
verrattuna. Näin ollen valintaan täytyy olla muitakin ratkaisevia tekijöitä. 
 
Kuten yllä mainittiin, tyypillinen asiakas on nuorehko ja keskimääräistä koulute-
tumpi henkilö. Tämä lienee osittain selittää sen, että yhdeksi tärkeistä datasäh-
kön valinnan syistä mainittiin halu kokeilla uutta tekniikkaa. Myönteiseksi koet-
tiin myös datasähköliittymän suhteellisen nopea toimitusaika. Hieman yllättäen 
muilla perheenjäsenillä tai ystävien ja tuttujen suosituksilla ei tuntunut olevan 
kovinkaan suurta merkitystä datasähkön valintaa tehtäessä. Datasähkön erilli-
syys lankapuhelinverkosta sekä käytön mahdollisuus joka huoneessa mainittiin 
myös osaltaan valintaan johtaneina syinä. 
 
Datasähkön käyttöönotto 
 
Yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta piti datasähkön käyttöönottoa jo-
ko helppona tai erittäin helppona. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, koska palvelu 
asennetaan yleensä valmiiksi sitä toimitettaessa. Näin ollen asiakkaan tarvitsema 
asiantuntemus rajoittuu pistokkeen liittämiseen pistorasiaan.  
 
Itse liittymän käytön koki vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi vain kaksi prosenttia 
kyselyyn vastanneista. Yhtenä syynä käytön vaikeaksi kokemiseen pidettiin yh-
teyden katkeamista pidemmäksi ajaksi. 
 
Tyytyväisyys datasähköön 
 
Kokonaisuudessaan datasähköön joko melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 
on yli neljä viidestä tutkimukseen osallistuneesta. Tutkituista ominaisuuksista 
kaikkein tyytyväisimpiä asiakkaat olivat yhteyden saamiseen pistorasian kautta. 
Myös yhteyden nopeus ja toimintavarmuus sekä asiakaspalvelun toimivuus oli-
vat merkittäviä tekijöitä asiakkaiden tyytyväisyyttä mitattaessa. Palvelun hinta 
sen sijaan ei ollut erityisen merkittävä asiakkaiden tyytyväisyyteen johtava teki-
jä, joskaan sen ei katsottu myöskään aiheuttavan tyytymättömyyttä. Tämä johtuu 
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osittain siitä, että datasähkön tultua Turun seudun markkinoille, kiristyvä kilpai-
lu on pakottanut myös muut palveluntarjoajat laskemaan hintojaan. 
 
Noin neljä viidestä tutkimukseen vastanneesta olisi kysyttäessä valmis suositte-
lemaan datasähköä ystävilleen tai tuttavilleen. Vastavuoroisesti noin kuusi pro-
senttia ei ehkä tai missään tapauksessa suosittelisi datasähköä. Suositushaluk-
kuus oli hyvin samansuuntainen kaikissa demografiaryhmissä. 
 
Tyytymättömyyttä aiheuttavat tekijät 
 
Yksi datasähköpalvelun toimivuuteen vaikuttava tekijä on yhteyden muodosta-
miseen käytetty pistorasia. Ainoastaan joka viides tutkimukseen osallistunut ker-
toi käyttäneensä liittymäänsä useammasta kuin yhdestä pistorasiasta. Useampia 
kokeilleista noin puolet kertoi liittymän suorituskyvyn olevan sama riippumatta 
pistorasian valinnasta. Osalla oli ilmennyt yhteyden hidastumista tai katkeilua, 
mutta vastavuoroisesti tutkimuksessa saatiin myös maininta yhteyden parantu-
misesta toista pistorasiaa käyttämällä. 
 
Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa onko asiakkaalla ollut ongelmia yhteyden 
kanssa viimeisen kahden kuukauden aikana. Hieman alle puolet oli kokenut jon-
kinlaisia häiriöitä. Useimmin häiriöt olivat yhteyskatkoksia tai yhteyden nopeu-
den vaihteluja. Joissakin yksittäisissä tapauksissa asiakkaan verkkoyhteys ei ol-
lut toiminut lainkaan. Häiriöiden esiintyminen vaikutti luonnollisesti asiakkai-
den tyytyväisyyteen sekä heidän halukkuuteensa suositella yhteyttä muille. Erit-
täin tyytyväisillä asiakkailla häiriöitä oli esiintynyt noin kolmanneksella, kun 
puolestaan tyytymättömistä häiriöitä oli ollut lähes yhdeksällä kymmenestä. 
 
Ongelmatilanteen sattuessa hieman yli puolet vastaajista oli ottanut yhteyttä 
Turku Energiaan. Näistä lähes kaksi kolmannesta katsoi saaneensa apua ongel-
maansa joko hyvin tai kiitettävästi. Se neljännes, joka ei ollut tyytyväinen asia-
kaspalveluun ongelmatilanteessa, mainitsi syiksi tähän mm. asiantuntevan hen-
kilöstön paikallaolon puutteen viikonloppuisin tai arvioidun korjaamis-
ajankohdan puutteen. Yksi mahdollinen ongelmakohta asiakaspalvelun suhteen 
on se, että osa asiakkaista ei soita maksulliseen tekniseen tukeen, vaan ilmais-
numeroon joka on tarkoitettu lähinnä laskutus- ja tilausasioita varten. 
 
Huomioitavaa on, että Turku Energia päivitti palvelinjärjestelmänsä käyttö-
järjestelmän juuri ennen tutkimuksen alkua. Päivitys aiheutti joitakin yhteenso-
pivuusongelmia palomuurin kanssa ja saattoi näin ollen osaltaan vaikuttaa häiri-
öiden esiintymiseen tutkimuksessa kysytyn viimeisen kahden kuukauden aikana. 
Edelleen huomioitavaa on, että kyseinen palomuuri sijaitsee verkon valokui-
tuosassa, (joka kulkee muuntamoiden ja palvelinkeskuksen välissä ja on vuok-
rattu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta) eikä näin ollen ole osa varsinaista da-
tasähköverkkoa. 
 
Lisäpalveluiden kiinnostavuus 
 
Turku Energia on harkinnut uusien palveluiden, kuten palomuuri- ja virus-
torjuntaohjelmistojen tarjoamista datasähköasiakkailleen. Myös kiinteän puhe-
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linliittymän tarjoamista on tutkittu. Näin ollen tyytyväisyyskyselyssä tiedustel-
tiin myös asiakkaiden kiinnostusta näiden uusien palveluiden hankintaan. 
 
Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista olisi kiinnostunut hankkimaan virustor-
junta- ja palomuuriohjelmistoja mikäli Turku Energia niitä tarjoaisi. Noin kol-
masosa ei kuitenkaan olisi valmis maksamaan näistä palveluista mitään lisähin-
taa. Noin puolet katsoi sopivan kuukausihinnan olevan muutaman euron luok-
kaa, viimeinen kuudesosa maksaisi palveluista jopa yli viisi euroa kuukaudessa. 
 
Hieman alle puolet tutkimuksen osanottajista olisi valmis hankkimaan datasäh-
kön kautta toimivan kiinteän puhelinliittymän, mikäli tämä olisi samanhintainen 
tai halvempi kuin perinteinen kiinteä liittymä. Erityisen suurta kiinnostus on yli 
50-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa seitsemän kymmenestä vastaajasta olisi kiin-
nostunut hankkimaan kiinteän puhelinyhteyden, mikäli tämä olisi hinnaltaan 
kilpailukykyinen. 
 

4.3 Case Study II, pienasennus 
Tämä pienasennuskappale käsittelee asennusta huomattavasti pienemmässä mit-
takaavassa kuin Turku Energian tapaus. Pienasennukselle melko tyypillistä on, 
että palvelu tukee vain yhtä tai muutamia rakennuksia, ei koko muuntopiiriä. Li-
säksi varsinainen verkkoyhteys asennuskohteesta yleiseen Internetiin on toteu-
tettu perinteisin keinoin (esim. valokaapeliyhteys tai langaton radioyhteys 
WLAN). Asennuksen sisäinen verkko on toteutettu datasähkön menetelmin. 
Tällainen asennus sopii hyvin kohteisiin, jotka ovat syrjäisiä tai muutoin vaikein 
saavutettavia. 
 
Datasähkön etuna yllämainitun kaltaisissa asennuksissa on valmiina oleva sisäi-
nen kaapelointi (minne tahansa on vedetty sähköt, voidaan periaatteessa myös 
asentaa datasähköverkko). Tästä syystä se soveltuu myös vanhempiin rakennuk-
siin, joiden rakennusvaiheessa ei ole osattu ottaa tietoliikenteen asettamia vaa-
timuksia huomioon, ts. asennettuna ei ole varsinaista dataverkkoa, tai välttämät-
tä edes puhelinverkkoa. 
 
Mahdollisia sisäisen datasähköverkon asennuskohteita on useita. Esimerkiksi 
yritysten toimistorakennukset ovat hyvin tyypillinen asennuskohde. Tällaisessa 
kohteessa yrityksen paikallisverkko (LAN) on toteutettu datasähköllä ja yhteys 
Internetiin on yleensä ostettu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta (esim. valokaa-
pelilla toteutettuna). Tavallisissa rakennuksissa on normaalisti asennettuna usei-
ta pistorasioita joka huoneeseen, joten työkohteiden sijoittelu on suhteellisen 
vaivatonta. Samasta syystä esimerkiksi vanhojen rakennusten konvertointi toi-
mistotiloiksi ei välttämättä vaadi datasähköä käytettäessä kovinkaan paljoa lisä-
kaapelointia. 
 
Toinen datasähkön käytölle varsin otollinen alue ovat liikkuvat kohteet, kuten 
laivat. Näissä kohteissa tilankäyttö on usein kriittinen pullonkaula useiden eri 
teknisten järjestelmien tarpeen johdosta (jo pelkästään turvallisuusmääräykset 
edellyttävät esimerkiksi palohälytyksen sekä muiden turvallisuusjärjestelmien 
olemassaolon). Koska datasähkö hyödyntää sähkönjakeluverkkoa, joka on joka 
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tapauksessa asennettava, se säästää yhden järjestelmäkaapeloinnin verran tilaa. 
Uudisrakennuksissa tulee ottaa muut sähköjärjestelmät tarkoin huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa mahdollisten häiriöiden ehkäisemiseksi (ks. osio 3.6 Häiri-
öt). Laivasovelluksissa varsinainen verkkoyhteys joudutaan toteuttamaan jolla-
kin langattomalla yhteydellä. Käytettävä tekniikka riippuu aluksen liikennealu-
eesta. 
 
Kolmas mahdollinen käyttökohde datasähkölle ovat syrjässä sijaitsevat taloyhti-
öt, joihin ei ole asennettu erillistä tietoliikenneyhteyttä ja joita ei ole kytketty 
kaapeliverkkoon. Seuraavassa osiossa esimerkkinä esiteltävä Vantaan Energian 
datasähkösovellus edustaa hieman tämän tyyppistä taloyhtiöasennusta. 

4.3.1 Esimerkkikuvaus installaatiosta 
Vuonna 2003, Vantaan Energia päätti tarjota asiakkailleen Internetyhteyttä jo 
olemassa olevan HomePNA tekniikan lisäksi uudella datasähkötekniikalla. 
Kahden kuukauden koejakson jälkeen aloitettiin datasähköjärjestelmien asenta-
minen Vantaan Energian jakelualueella oleviin taloyhtiöihin. Koska Vantaan 
maasto on varsin metsäistä ja alueen muuntamot ovat vanhoja, olisi yhteyden 
reitittäminen keskuksiin tullut liian kalliiksi. Myös ulkoisen palveluntarjoajan 
yhteyden vuokraaminen katsottiin turhan suureksi kustannukseksi. Näin ollen 
Vantaan Energia päätyi toimittamaan verkkoyhteyden asennuksen kohteena ole-
viin taloyhtiöihin hyödyntäen langatonta WLAN-teknologiaa. 
 
Ylläkuvatussa asennuksessa data toimitetaan taloyhtiöön käyttäen radioaaltoja. 
Taloyhtiön päässä signaalin vastaanotosta ja lähetyksestä vastaa taloyhtiön ka-
tolle asennettu WLAN-tukiasema, joka on kytketty talon sähkökeskuksessa ole-
vaan datasähkökeskittimeen (Kuva 22). Joissakin tapauksissa samaankin taloyh-
tiöön kuuluvat erilliset kiinteistöt eivät välttämättä kuulukaan samaan muunto-
piiriin. Tämä johtuu siitä, että muuntopiirit on suunniteltu lähinnä maastoa ja 
ympäristöä silmällä pitäen, eikä niinkään taloyhtiökohtaisesti. Tällaisissa tapa-
uksissa on mahdollista jatkaa datasähköverkkoa ympäröiviin taloihin esimerkik-
si käyttämällä jälleen langatonta tiedonsiirtoa, eli radiolinkkejä. 
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Kuva 22 PLC-verkon kytkeytyminen talon sähköverkkoon. WAN-kytkentä on 
toteutettu WLAN radiolinkillä, joka on kytketty PLC-keskittimeen talon sähkö-
keskuksessa 

Vantaan Energian asennuksissaan käyttämä laitteisto on sama Ascomin laitteisto 
mitä myös Turku Energia käyttää. Ratkaisuun päädyttiin osin muiden yritysten 
hyvien kokemusten perusteella, mutta myös muuta laitteistoa oli testattu aiem-
min. 
 
Vantaan Energian kokemuksen mukaan datasähkötekniikan asentamisen kulut 
ovat moninkertaiset esimerkiksi HomePNA-tekniikkaan verrattuna. Tämä johtuu 
suurelta osin siitä, että datasähkölaitteiston asennus edellyttää kahden asentajan 
työpanosta (asennukseen tarvitaan sekä sähkötekniikkaosaaja, että Internet pro-
tokollaosaaja), kun taas HomePNA-verkon pystyy asentamaan yksi IP-
spesialisti. Mikäli asennukseen käytetään alihankkijoita, syntyy lisäkustannuksia 
myös alihankkijan henkilöstön kouluttamisesta tehtävään, koska aiempia asen-
nuskokemuksia ei ko. henkilöstöllä yleensä ole (Suomessa on toistaiseksi niin 
vähän datasähköasennuksia, että osaavia asentajia ei ole kovinkaan runsaasti). 

4.3.2 Datasähköverkon hankinta 
Suomessa ei tällä hetkellä monikaan taho tarjoa valmiita datasähköpalveluja täs-
sä mittakaavassa. Vantaan Energiakaan ei toistaiseksi aio laajentaa datasähkö-
verkkonsa kattavuusaluetta.  
 
Tällaisessa datasähköjärjestelmässä tarvittavat osat ovat olemassa oleva yhteys 
Internetin runkoverkkoon, taloyhtiön sähkökeskukseen asennettava keskitin joka 
kytketään talon yleiseen sähköverkkoon, sekä yksittäisten käyttäjien koneisiin 
kytkettävät datasähköpäätelaitteet. Päätelaitteen kytkeminen tietokoneeseen ei 
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vaadi muuta kuin verkkokortin, joten sen asentaminen itsekin on suhteellisen 
helppoa. Tarvittavan signaalinvoimakkuuden varmistaminen ja päätelaitteen 
asetusten tekeminen saattavat kuitenkin edellyttää mm. sähkötekniikan ja Inter-
net protokollan hallintaa, joten ne eivät välttämättä ole tavallisen kotikäyttäjän 
tehtävissä.  
 
Yhteyttä runkoverkkoon tarjoavat monet yritykset. Suuri osa näistä tietoliiken-
neyrityksistä tarjoaa palvelujaan valtakunnallisesti, joten yhteys runkoverkkoon 
on lähes sijainnista riippumatta suhteellisen vaivattomasti toteutettavissa. Taval-
lisimmat välitystavat ovat valokuitukaapeli, xDSL, tai langaton radiolinkki 
(WLAN). Normaalisti pyritään käyttämään kaapeliyhteyttä, mikäli tämä ei esi-
merkiksi maaston haastavuuden takia tule liian kalliiksi. Tämä johtuu siitä, että 
radiotaajuuksia käyttävissä langattomissa yhteyksissä on mahdollista, että esim. 
säätila vaikuttaa yhteyden laatuun. 

4.3.3 Kustannukset 
Edelläkuvatun tyyppinen järjestelmä on alkukustannuksiltaan jonkin verran kal-
liimpi kuin perinteinen HomePNA-verkko. Vantaan Energian mukaan taloyhti-
ön datasähköistäminen maksaa vähintään kaksi kertaa niin paljon kuin HomeP-
NA-verkon asentaminen samaan kiinteistöön. Keskitin sekä sen asennus ja kon-
figurointi saattavat maksaa töineen noin parista tuhannesta eurosta aina lähes 
kymmeneentuhanteen asti, mikäli kiinteistön sähköverkko on huonokuntoinen 
(tällöin saatetaan tarvita suodattimia tai toistimia) tai muutoin haastava.  
 
Mikäli paikallinen energiayhtiö tarjoaa datasähköpalveluja, saattaa se olla halu-
kas suorittamaan taloyhtiössä tehtävät muutostyöt omalla kustannuksellaan esi-
merkiksi katolle asennettavan WLAN-tukiaseman vaatiman tilan käyttöoikeutta 
vastaan. Tällöin energiayhtiö tuo taloyhtiön katolle verkkoyhteyden radiolinkil-
lä, mutta ei sitoudu maksamaan tukiaseman viemästä kattotilasta kausittaista 
vuokraa. Vantaan Energia on toteuttanut useita asennuksia tällä periaatteella. 
Tällainen on luonnollisesti taloyhtiölle suhteellisen edullinen järjestely. 
 
Runkoverkkoyhteyden kustannus on täysin riippuvainen käytetystä liikennöinti-
nopeudesta. Mitä nopeampi liittymä, sitä korkeampi on hinta. Vastaavasti mitä 
nopeampi yhteys on, sitä enemmän kaistaa riittää yksittäiselle käyttäjälle. Käy-
tännössä kuitenkin neljän megabitin liittymä riittänee hyvin keskikokoisen talo-
yhtiön tarpeisiin, koska kaikki asukkaat eivät suurella todennäköisyydellä käytä 
verkkoa yhtä aikaa. Kuten edellä esitelty Turku Energian kokemus osoittaa, 4,5 
megabitin kaista on riittävä noin 30 asiakkaan käyttöön. 
 
Yksittäiselle palvelun kuluttajalle datasähkö on myös hieman muita vastaavia 
ratkaisuja hintavampi. Tämä johtuu siitä, että datasähköpäätelaitteen hinta on 
tällä hetkellä kilpaileviin tekniikoihin verrattuna jonkin verran korkeampi. Ta-
vallisesti datasähköpäätelaite maksaa noin 250 euroa, kun puolestaan esimerkik-
si ADSL-modeemin saattaa saada muutamalla kymmenellä eurolla. Päätelaittei-
den korkea hinta onkin yksi datasähkön yleistymistä hidastavista tekijöistä. Tu-
levaisuudessa datasähkölaitteiden standardointi saattaa laskea niiden hintaa 
huomattavastikin. Kuluttajalle datasähkön selkein etu on se, että verkkoliitin 
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löytyy jo valmiiksi lähestulkoon jokaisesta huoneesta. Näin ollen tietokoneen si-
joittaminen ei muodostu kriittiseksi tekijäksi sitä verkkoon kytkettäessä. 
 

4.3.4 Saatavuus 
Datasähkölaitteiden saatavuus Suomessa ei tällä hetkellä ole kovinkaan katta-
vaa. Maassamme on kahden laitevalmistajan, Schneider-Ilevon ja Ascomin, 
edustukset. Schneider-Ilevoa edustava Itecon Solutions toimii Porissa ja Ascom 
Fintel Vantaalla. Kumpikin myy laitteistoja myös suoraan yksityisille asiakkail-
le, mutta kummallakaan ei ole varsinaista jälleenmyyntiverkostoa. Näin ollen 
suurin osa Suomen datasähköasiakkaista on hankkinut datasähköpäätelaitteensa 
suoraan energiayhtiöiltä.  
 
Edellä mainitut yritykset myyvät myös datasähkökeskittimiä, joten täydellisen 
toimivan datasähköjärjestelmän hankinta on mahdollista, mikäli esimerkiksi ta-
loyhtiö haluaisi rakentaa sellaisen (yritysten yhteystiedot, ks. osio 4.1). Jos on 
syytä epäillä että taloyhtiön sähköverkko ei kuntonsa puolesta datasähkön käyt-
töön sovellu, on järkevää tilata signaalinvahvuusmittaus ja sähköverkon kunnon 
kartoitus asiantuntevalta taholta. 
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5 SAATAVUUS SUOMESSA 

5.1 Laitetoimittajat 
Suomessa on tällä hetkellä kahden eri laitevalmistajan edustukset. 
 
 
Schneider-Ilevo 
 
Itecon Solutions 
Annankatu 14 
28100 Pori 
p. 02-630 4640 
www.itecon.fi 
 
 
Ascom 
 
Ascom Fintel Oy 
Rälssitie 7 A 
01510 Vantaa 
p. 09-825 901 
www.ascom.fi 
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5.2 Palvelun tarjoajat 
Datasähkön palveluntarjoajia Suomessa on tätä raporttia kirjoitettaessa kolmessa  
kaupungissa. 
 
 
Turku Energia 
 
PL 105 (Linnankatu 65) 
20101 Turku 
p. 02-2628 111 
www.turkuenergia.fi 
 
 
Vattidata Oy 
 
Annankatu 14 
28100 Pori 
p. 02-4802 2440 
www.vattidata.fi 
 
 
Kuopion Energia 
 
PL 105 (Snellmaninkatu 25) 
70100 Kuopio 
p. 0205 2070 
www.kuopionenergia.fi 
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6 YHTEENVETO 
Datasähkötekniikka on toistaiseksi vielä varsin nuorta. Perinteinen sähkötek-
niikka juontaa juurensa jo 1800-luvulle ja tietoverkotkin ovat jo kymmeniä vuo-
sia vanha keksintö. Näiden tekniikoiden yhdistäminen on kuitenkin varsinaisesti 
noussut esille vasta 1990-luvulla. Tästä johtuen datasähkötekniikka on vielä ke-
hitysvaiheessa ja esimerkiksi uusia laitesukupolvia esitellään nopeaan tahtiin. 
 
Osittain myös tekniikan tuoreudesta johtuen alalta puuttuvat standardit. Esimer-
kiksi laitteiden sallittavista häiriötasoista on vasta esityksiä olemassa. Laitteisto-
standardien puute taas aiheuttaa sen, että datasähkölaitteet ovat vielä huomatta-
van kalliita verrattuna moniin muihin tiedonsiirtomenetelmiin. Standardien 
puuttuminen tarkoittaa käytännössä myös sitä, että eri valmistajien laitteet eivät 
välttämättä ole yhteensopivia (ts. koko datasähköverkko joudutaan toteuttamaan 
yhden valmistajan laitteilla). 
 
Itse datasähköteknologia on tällä hetkellä saavuttanut tason, jolla sen voidaan 
katsoa mahdollistavan toimivan laajakaistatiedonsiirron. Tekniikan alkutaipale 
oli epäilyksen värittämää johtuen suurelta osin epätietoisuudesta tai teknologian 
vieraudesta. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että teoreettisesti kuviteltavissa 
olevat häiriötilanteet eivät useinkaan ole toteutuneet. 
 
Kotikäyttäjän kannalta datasähkö tarjoaa hyvin samanlaisen suorituskyvyn kuin 
muutkin laajakaistavaihtoehdot. Menetelmän etuna asiakkaalle on käytettävän 
verkoston olemassaolo jo valmiiksi (yleensä lähes jokaisesta huoneesta löytyy 
pistorasia). Palveluntarjoajien kuukausittaiset käyttömaksut ovat hinnaltaan kil-
pailukykyisiä, mutta laitestandardien puutteen vuoksi datasähkön käyttämiseen 
tarvittavat päätelaitteet ovat kuitenkin muihin tekniikoihin verrattuna kalliimpia. 
 
Datasähkön käyttö on maassamme vielä toistaiseksi varsin vähäistä. Suuria pal-
veluntarjoajia löytyy muutamia ja nämä ovat lähinnä paikallisia energiayhtiöitä. 
Pienemmässäkään mittakaavassa datasähkön käyttö ei ole yleistynyt kovin no-
peasti. Tämä on lienee osittain laitteiston kalleudesta johtuvaa, mutta myös jär-
jestelmien saatavuuden kanssa on ollut ongelmia. Tällä hetkellä Suomessa on 
kahden laitetoimittajan edustus, mutta kummallakaan ei ole laajempaa jälleen-
myyntiverkkoa. Näin ollen datasähköstä kiinnostuneen tulee asioida suoraan lai-
tetoimittajien kanssa. 
 
Teknisiltä ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan datasähkö on vertailukelpoinen 
muiden laajakaistavaihtoehtojen kanssa. Niinpä onkin odotettavissa että tekniik-
ka yleistyy, mikäli tuleva kehitys aikaansaa laitteistojen hinnan alenemisen kil-
pailukykyiselle tasolle. 
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SANASTO 
Termit – Selitteet 
 
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line, tiedonsiirtotek-

niikka 
 
CEN The European Committee for Standardization 
 
CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardi-

zation 
 
DoS Denial of Service, yleinen tietorikollisten käyttämä 

hyökkäystapa, jossa kohdetietokone pyritään saamaan 
sekavaan tilaan lähettämällä niihin virheellisiä tai val-
tavan suuria datapaketteja. Tyypillisiä, nyt jo vanhen-
tuneita, DoS-hyökkäyksiä olivat aikanaan esim. Win-
Nuke ja Ping of Death. 

 
EMC Electro magnetic compability, Sähkömagneettinen 

yhteensopivuus 
   
ETSI The European Telecommunications Standards Insti-

tute 
 
FCC Federal Communications Commission, Yhdysvaltojen 

televiestintäviranomainen 
 
HF High Frequency, taajuusalue 3-30MHz 
 
HomePNA Home Phoneline Networking Alliance, tiedonsiir-

totekniikka 
 
IP Internet Protocol, osa TCP/IP protokolla kokoelmaa. 

Vastaa tietoverkon osoittestamisesta ja reitittämisestä. 
Ks. myös TCP/IP 

 
LAN Local Area Network, paikallinen kaksi tai useampia 

tietokoneita yhdistävä verkko. 
 
MAC Media Access Control, fyysisen OSI-tason kontrol-

lointiprotokolla verkossa, joka huolehtii tietoliiken-
teen kulusta. Tämä protokolla ajastaa viestiliikenteen 
siten, ettei datan yhteentörmäyksiä pitäisi tulla. MAC 
osoite on osa tätä protokollaa ja se on joko ohjelmalli-
sesti määrätty tai poltettu jokaiselle verkossa olevalle 
laitteelle. Liikenne Internetissä perustuu pohjimmil-
taan MAC osoitteisiin. 
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OSI Open Systems Interconnect, International Organizati-
on for Standardizationin määrittelemä tietokoneiden 
välisen liikennöinnin menetelmä. Standardi määritte-
lee seitsemän tasoisen protokolla kokoelman. 

 
PLC Power Line Communication, datasähkö 
 
QoS Quality of Service, Datan priorisointiin tarkoitettu 

OSI-taso verkkoliikenteessä. Johtaa tietyillä palveluil-
la taattuun kaistanleveyteen. PLC-järjestelmissä tyy-
pillisesti toteutettu IEEE 802.1p-standardin määritel-
mien mukaan. 

 
SNMP Simple Network Management Protocoll, verkon osien 

tarkkailuun ja hallitsemiseen kehittety yksinkertainen 
ohjausprotokolla. Mahdollistaa verkon ylläpidon kes-
kitetysti yhdestä paikasta. 

 
TCP Transmission Control Protocol, kytkentäinen kahden 

päätelaitteen välinen liikennöintiprotokolla, joka jakaa 
tietoliikenteen erikseen lähetettäviin osiin (data 
packets), numeroi ja lähettää ne satunaisessa järjes-
tyksessä. Vastaanottavassa päässä sama protokolla 
huolehtii liikenteen vastaanotosta, tarkistamisesta ja 
kasaamisesta alkuperäiseen muotoon. Tässä protokol-
lassa molemmat päät, lähettävä ja vastaanottava, huo-
lehtivat liikenteen virheettömyydestä ja tarvittaessa 
tiedon uudelleenlähettämisestä. 

 
TCP/IP Alunperin Yhdysvaltain puolustusministeriön Interne-

tin yhteydessä kehittämä ohjelmallisen OSI-tason lii-
kennöintiprotokolla kokoelma, joka kykenee huoleh-
timaan verkkoliikenteen ylläpidosta, reitityksestä ja 
virheettömyydestä kaikissa tilanteissa. Kokoelman 
kantava idea on reitityksen onnistuminen virhetilan-
teessa. 

 
VLAN Virtual LAN, näennäinen paikallisen fyysisen verkon 

sisälle rakennettu ohjelmallinen erillisverkko. Voi-
daan käyttää suojaamaan verkkojen käyttäjiä toisil-
taan, sekä selkiyttämään verkon hallintaa. Määritelty 
IEEE 802.1q-standardissa. 

 
VoIP Voice over IP, yleisnimitys Internetin yli välitettäville 

puhelinstandardeille. Vaatii luotettavasti toimiakseen 
tyypillisesti jonkin tasoisen QoS-palvelun, jolloin re-
aaliaikainen datapakettien välitys on mahdollista. 
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VPN Virtual Private Network, kahden paikallisen verkon, 
tai päätelaitteen välille muodostettu salauksella suo-
jattu yhteys WAN:n läpi. Käytetään suojaamaan jul-
kisten verkkojen kautta tapahtuvaa yksityistä liiken-
nettä. 

 
WAN Wide Area Network, paikallisia verkkoja yhdistävä 

verkko, esim. Internet 
 
WLAN Wireles LAN, langaton radioteitse toimiva lähiverk-

ko. Perustuu useimmiten IEEE 802.11b- tai 802.11g –
standardeihin. 
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