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Esipuhe 
Tutkimus suoritettiin Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Elektroniikan ja tietoliikenne-
tekniikan laitoksen toimesta. Tutkimuksen yhteistyökumppanina toimi Rakennusteollisuus RT 
ry. Tutkimuksen tekijät haluavat kiittää yhteistyökumppaneita siitä, että tutkimus oli näinkin 
suuressa laajuudessa mahdollista suorittaa. Tekijät haluavat osoittaa erityiset kiitokset radio-
signaaliryhmän johtoryhmäkokouksiin osallistuneille henkilöille. 

Tekijät haluavat kiittää erityisesti rakennusyhtiöitä sekä yksityisiä henkilöitä, jotka ovat mah-
dollistaneet laajojen mittausten suorittamisen. Erityiskiitokset esitetään henkilöille, jotka an-
toivat suorittaa mittauksia omissa kodeissaan.  
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Lyhenteet ja kuvaukset 
2G Second generation. Toisen sukupolven matkaviestinjärjestelmien yleinen nimi-

tys. Euroopassa GSM.  

3G Third generation. Kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmien yleinen 
nimitys. Euroopassa UMTS. 

3GPP Third Generation Partnership Project. Matkaviestinjärjestelmien standardointi 
yhdistys. 

4G Fourth generation. Neljännen sukupolven matkaviestinjärjestelmien yleinen 
nimitys. Euroopassa LTE. 

CPICH Common pilot channel. UMTS-verkossa vakiotehotasolla lähetettävä signaali 
jokaiselta tukiasemalta. 

dB   Desibel. Tehojen suhde logaritmisella asteikolla. 

dBm  Tehon desibeleinä verrattuna yhden milliwatin tehoon. 

dBi  Ympärisäteilevän antennin tehovahvistus. 

FCC  Federal Communications Commission. 

GSM  Global System for Mobile communications. 

HSPA High Speed Packet Access. 3G/UMTS-verkossa toimiva mobiililaajakaistapal-
velu.  

LTE  Long Term Evolution. 3GPP:n standardin mukainen järjestelmä (Release 8). 

LTE-A Long Term Evolution. 3GPP:n standardin mukainen mukainen järjestelmä (Re-
lease 10). 

MHz  Megahertzi. Taajuudenmittayksikkö (106). 

NIST  National Institute of Science and Technology. 

RF   Radio Frequency. Radiotaajuus tai radiotaajuinen. 

RSCP  Received signal code power. CPICH-kanavanteho päätelaitteessa. 

Rx level Received (Rx) level. GSM-verkossa yleislähetyskanavan vastaanotettu tehota-
so. 

UMTS  Universal Mobile Telecommunication System. 

VIRVE Suomen viranomaisverkko. 

FSS Frequency selective surface. Taajuusselektiivinen pinta, joka läpäisee tiettyjä 
taajuuksia hyvin 
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Pikosolu Pieni yksittäinen tukiasemasolu. Usein sisäkäytössä. 

MIMO Multiple-input and multiple-output. Lähetykseen ja vastaanottoon käytetään 
usempia antenneja.  

FSL  Free space loss. Vapaan tilan vaimennus. 

NF Noise Figure. Laitteen/komponentin itsessään tuottama häiriötaso signaalille, 
johtuen laitteen lämpökohinasta 
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Tiivistelmä 
Tampereen teknillisen yliopiston ja Rakennusteollisuuden tutkimusprojektissa tutkittiin mat-
kapuhelinverkkojen kuuluvuutta uusissa ja vanhoissa rakennuksissa, painottuen erityisesti 
asuinkerrostaloihin. Päämääränä tutkimuksessa oli selvittää uusien talojen kuuluvuusongelmi-
en syitä ja kartoittaa erilaisia mahdollisten ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja. Tutkimuksen en-
simmäinen osa koostui kirjallisuusselvityksestä ja naapurimaiden mahdollisten ratkaisujen 
kartoituksesta. 

Selvitys osoitti, että Suomen ohella muissakin maissa on ongelmia matkapuhelinverkkojen 
kuuluvuudessa, varsinkin suurissa ja uusissa taloissa. Selvityksessä ratkaisuiksi ehdotettiin 
muun muassa aktiivisia toistimia, passiivisia antenniratkaisuita sekä sisäverkkoratkaisuja. 
Taajuusselektiivistenpintojen (FSS) käyttömahdollisuuksia arvioitiin lähinnä ulkomaisten 
yliopistojen aiheesta ilmestyneiden julkaisujen pohjalta.   

Tutkimukseen kuului laaja mittaussarja, jossa mitattiin kymmeniä erityyppisiä uusia ja vanho-
ja kerros- ja rivitaloja. Näiden lisäksi mitattiin muutamia liike- ja julkisia rakennuksia. Mitta-
uksissa keskityttiin mittaamaan rakennusten ulkovaipan vaimennusta käytössä olevien matka-
puhelinverkkojen signaaleille. Samalla myös pyrittiin selvittämään ikkunoiden selektiivikal-
von vaikutusta sisätilojen kuuluvuuteen. 

 Mittaustuloksien perusteella rakennuksen vaimennukset vaihtelivat vanhojen talojen noin 5 
dB:stä uusien modernien julkisten rakennusten jopa 35 dB:n suuruusluokkaan.  

Tutkimuksessa selvitettiin myös erityyppisiä vaihtoehtoja, miten rakentajat, operaattorit ja 
rakennuttajat voisivat vaikuttaa kuuluvuuden parantamiseen. Esiin nousseita ratkaisuvaihtoeh-
toja oli useita, mutta minkään niistä ei voida todeta soveltuvan yleiseksi ratkaisuksi kaiken-
tyyppisissä rakennuksissa ja tilanteissa. Johtopäätökseksi muodostuu rakennusten tapauskoh-
taisen radiotaajuuspohjaisen suunnittelun tarpeellisuus. Siinä tulee arvioida kuuluvuusongel-
mien laajuus ja niiden perusteella kokonaistaloudellisin ratkaisu kuuluvuusongelmien mini-
moimiseen. 
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1 Johdanto 
Nykyisin toimivat tietoliikenneyhteydet ovat keskeinen osa yhteiskuntaa ja ne koetaan jokai-
sen ihmisen perustarpeiksi. Suomessa valtiovaltakin on antanut periaatepäätöksen siitä, että 
kaikille suomalaisille tulee tarjota yleispalveluvelvoitteen perusteella puhelinliittymä ja yhden 
Mbit/s laajakaistaliittymä [1]. Samalla tavoitteena on siirtyä jatkossa entistä nopeampiin yhte-
yksiin, sillä jatkossa asiakkaille pitäisi pystyä tarjoamaan jopa 100 Mbit/s yhteyksiä [2]. Ny-
kyinen tietoliikenneyhteiskuntamme on suunnannut jo vuosia kohti langattomuutta ja nykyi-
sin valtaosa puheluliikenteestä tapahtuukin matkapuhelimilla eri matkapuhelinverkkojen väli-
tyksellä. Myös kotien verkkoyhteyksiä toteutetaan entistä enemmän langattomilla tekniikoilla. 
Perinteisistä lankapuhelinverkoista onkin siirrytty nopeasti matkapuhelinverkkoihin, ja viime 
vuosien aikana matkapuhelinverkot ovat niiden nopean kehityksen seurauksena muuttuneet 
entistä enemmän tietoliikenneverkoiksi, joissa puheen ohella kulkee myös dataliikennettä. 
Uusimpia 4G-LTE-verkkoja ei olekaan enää suunniteltu puheen- vaan pakettimuotoisen datan 
välittämiseen, jonka vuoksi LTE - verkoissa joudutaan käyttämään muita tekniikoita puhelii-
kenteeseen. 

Perinteisesti matkapuhelinverkkoja on rakennettu niin, että signaalit tulevat rakennuksiin si-
sälle yleensä ikkunoiden ja seinien kautta. Tämä periaate on toiminut viime vuosiin saakka 
varsin hyvin ja erityyppisiin sisäverkkoratkaisuihin on tarvinnut turvautua vain poikkeustapa-
uksissa. Kuitenkin viime vuosina lähinnä uusissa ja energiatehokkaissa rakennuksissa on al-
kanut esiintyä ylitsepääsemättömiä ongelmia langattomien verkkojen käytössä. Tätä ongelmaa 
kasvattaa se, että nopeiden langattomien datayhteyksien käyttäminen edellyttää parempaa 
signaalitasoa kuin onnistuneen puhelun puhuminen. Yksi ratkaisu näiden erittäin voimakkaas-
ti vaimentavien rakennusten sisäkuuluvuuden parantamiseen on operaattoreiden tukiasema-
verkon tiivistäminen, mutta tällöin jouduttaisiin operaattorien tukiasemaverkostoa kasvatta-
maan alueellisesti moninkertaiseksi, eikä tämäkään välttämättä takaisi toimivia yhteyksiä ra-
kennusten kaikissa tiloissa. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että näissä ongelmallisissa koh-
teissa ei voida rakennuksen sisällä hyödyntää olemassa olevaa ulkoverkkoa, vaan rakennuk-
siin tarvitaan jonkinlainen sisäverkkoratkaisu. Sisäverkkoratkaisu täytyy valita aina kohteen 
mukaan. Yleisimpiä ovat esimerkiksi operaattorin sisätukiasema, toistin, hajautettu antenni-
ratkaisu ja pienet tukiasemat. Yksittäinen henkilö voi hankkia kotiinsa passiivisen antennirat-
kaisun ja mahdollisesti tulevaisuudessa ratkaisu saattaa löytyä kotikäyttöön tarkoitetuista 
Femto-tukiasemista.   

Kuuluvuusongelmien määrän lisääntyminen osuu myös matkapuhelimien kehityksen vaihee-
seen, jossa entistä monimutkaisemmat älypuhelimet yleistyvät nopeasti. Puhelimien kehitty-
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essä entisestä yhden tekniikan puhelimista monen tekniikan puhelimiksi saattaa tuoda joukon 
ongelmia. Ennen puhelimet olivat pääsääntöisesti yhden taajuusalueen puhelimia (esimerkiksi 
GSM900). Myöhemmin lähinnä kapasiteettisyistä ja ”City-puhelinverkkojen” myötä otettiin 
käyttöön myös GSM1800 verkko, jolloin puhelimista tuli niin sanottuja kaksitaajuuspuheli-
mia. Tämän jälkeen puhelimiin on lisätty tuki myös muiden maiden taajuusalueille, jolloin ne 
toimivat myös matkustettaessa. UMTS:n yleistyessä puhelimiin tuli kahden eri tekniikan toi-
minnallisuudet ja samalla otettiin jälleen käyttöön uusi 2.1 GHz:n taajuusalue.  Viimeisen 
vuoden aikana LTE-verkkoja on rakennettu laajamittaisesti osittain vanhalla 1800 MHz:n ja 
osittain uudella 2.6 GHz:n taajuusalueilla. Nykyiset puhelimet tukevat yleensä ainakin GSM-, 
UMTS- ja uusimmat myös LTE-tekniikkaa. Näiden lisäksi usein puhelimissa on myös tuki 
WLAN-verkoille ja Bluetoothille. Tämän seurauksena puhelimien käyttämä taajuuskirjo on 
iso aina GSM:n 850 MHz:sta LTE:n 2600MHz:iin saakka. Tämän vuoksi myös puhelimien 
antennit tulee sovittaa eri taajuusalueille. Antennin rakentaminen suhteellisen pieneen laittee-
seen matalille tajuuksille (esimerkiksi 900 MHz) on haastavaa, sillä tällöin aallonpituus on 
huomattavasti itse laitetta suurempi. Tällöin matkapuhelimen antennilla ei ole vahvistusomi-
naisuuksia. 

Rakennustekniseltä kannalta kuuluvuusongelmien lisääntymiseen syitä ovat metallia sisältävät 
eristemateriaalit sekä muiden metallirakenteiden käyttö talojen rakenteissa, kuten teräsbe-
tonissa tai metallipintaisissa julkisivuissa. Ikkunalasien pinnoille asennettujen selektiivikalvo-
jen käyttö vaimentaa voimakkaasti ikkunoiden kautta tulevaa signaalia.  

Radiotekniseltä kannalta asiaan vaikuttaa suuresti entistä korkeampien taajuusalueiden (1800 
MHz – GSM, LTE, 2100 MHz – UMTS/HSPA, ja 2600 MHz – LTE) käyttöönotto uusien 
langattomien 3G/UMTS/HSPA ja 4G/LTE tekniikoiden vaatimuksesta. Korkeampien taajuus-
alueiden haittapuolena on niiden heikompi rakenteiden läpäisykyky sekä lyhempi kantomatka. 
Tällä hetkellä langattomien verkkojen käyttämien taajuuksien kehityssuunta on edelleen ylös-
päin, sillä matalilla taajuuksilla ei ole enää mahdollista allokoida käyttöön lisää taajuuksia [3]. 
Kuitenkin poikkeuksiakin on, sillä perinteisen UMTS2100:n rinnalle on tullut UMTS900, 
joka on mahdollistanut 3G-verkkojen laajentamisen myös taajamien ulkopuolelle. Entisten 
analogisten TV-lähetysten matalia taajuusalueita (700 MHz ja 800 MHz) ollaan suunnittele-
massa siirrettäväksi matkaviestinverkkojen käyttöön. Näistä 800MHz:n taajuusaluetta ollaan 
parhaillaan huutokauppaamassa. Kuitenkaan niistä ei ole pitkän aikavälin ratkaisuiksi, sillä 
uusia leveitä taajuuskaistoja tarvitaan lisää jatkuvasti. Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteena 
on muun muassa 3500 MHz kaista. 
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2 Taustaa 
Tässä kappaleessa käsitellään taustoja sille miksi ongelmia ongelmat ovat nousseet esiin vii-
me vuosina. Kappaleessa taustoitetaan ilmastonmuutosta, energiatehokkuutta ja muita radio-
kuuluvuuteen vaikuttavia muutoksia. 

2.1 Ilmastonmuutos 
 
Ilmastonmuutos on ollut puheenaiheena Suomessa ja maailmalla jo vuosia, ja siihen kiinnite-
tään entistä enemmän huomiota. Ilmastonmuutoksen suurimpana syynä pidetään ihmisten 
aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen määrän (erityisesti hiilidioksidi (CO2)) kasvua ilma-
kehässä. Arvioidaankin, että maapallon keskilämpötila tulee nousemaan noin kahdesta kuu-
teen celsius astetta, jos kasvihuonekaasupäästöjen määrän kasvu säilyy nykyisellään. Tästä 
voi seurata hyvin merkittäviä muutoksia maapallolla.  

Ilmastonmuutoksessa ihmisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt muuttavat ilmakehän kaa-
sukoostumusta, jolloin ilmakehä päästää hyvin auringon lämpösäteilyä maapallolle, mutta 
estää lämpösäteilyn poistumisen, josta seuraa ilmaston lämpeneminen. Kasvihuoneilmiö on 
luonnollinen ilmiö, mutta sen voimistuminen on haitallista.[4]  

Ilmaston muutosta pyritään hillitsemään kansainvälisillä sopimuksilla. Yksi tunnetuimmista 
on Kioton ilmastosopimus. Viime aikoina on pidetty myös useita ilmastokokouksia, joissa on 
pyritty luomaan jatkoa Kioton sopimukselle. EU on ollut ilmastoasioissa edelläkävijänä ja on 
luonut oman ilmasto- ja energiapakettinsa, jota myös Suomi EU:n jäsenenä noudattaa. 

2.1.1 Kioton sopimus 
Suomi on ratifioinut YK:n ilmastosopimuksen vuonna 1994 ja Kioton ilmastosopimuksen 
vuonna 2002 muiden EU-maiden kanssa. Kioton sopimuksen mukaisesti mukana olevien 
maiden tulee vähentää kuuden eri kasvihuonekaasun päästöjä 5,2 % ja Euroopan unionin 
(EU15) on vähennettävä päästöjä 8 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 mennessä. Sopi-
muksen velvoitteet on jaettu eri maille siten, että osan maista täytyy vähentää päästöjään, mut-
ta osa maista voi lisätä päästöjään. Suomen velvollisuus on pitää päästönsä vuoden 1990 ta-
solla. Kioton sopimukselle on neuvoteltu jatko Dohan ilmastokokouksessa joulukuussa 2012. 
Uuden sopimuksen mukaisesti toisen kauden aikana päästöjä pitäisi vähentää yhteensä 18 % 
ja EU:n tavoitteeksi on asetettu 20 % vuoden 1990 tasosta. [5]  

Kioton sopimus sisältää useita joustomekanismeja, joiden avulla päästövähennystavoitteisiin 
on mahdollista päästä. Yhteistoteutuksen avulla voidaan rahoittaa päästöjä vähentäviä toimia 
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toisessa teollisuusmaassa. Puhtaan kehityksen mekanismin avulla teollisuusmaa voi rahoittaa 
kehitysmaiden päästövähennyshankkeita tai nieluja. Edellä mainituissa mekanismeissa rahoit-
tajamaa saa käyttöönsä kohdemaan päästöjen vähennyksen suuruisen määrän päästövähen-
nysyksiköitä.  Kansainvälisessä päästökaupassa on mahdollista ostaa päästöyksiköitä maalta, 
joka ei ole käyttänyt kaikkia päästöyksiköitään. [5] 

2.1.2 EU:n ilmasto- ja energiapaketti 
Euroopan unioni hyväksyi vuonna 2008 käänteentekevän ilmasto- ja energiapakettinsa. Sen 
myötä EU on ainut teollisuusmaa-alue, jolla on sitovia päästöjen vähennystavoitteita myös 
Kioton sopimuksen jälkeen. Paketin keskeinen sisältö on, että kasvihuonekaasupäästöjä tulee 
leikata vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta. Tavoitteeksi on myös asetettu uu-
siutuvien energianlähteiden käytön lisääminen 20 %:iin, energiatehokkuuden parantaminen 20 
prosentilla sekä biopolttoaineiden osuuden nostaminen 10 %:iin. Samalla myös päästökaupan 
kattamia päästökiintiötä leikataan asteittain 21 %:lla vuoden 2005 tasosta. Kuitenkin kaikista 
päästöistä noin 60 % tuotetaan muuten, kuin päästökauppaan kuuluvissa toiminnoissa. Tähän 
muuhun osaan kuuluu muun muassa juuri rakentaminen, lämmitys ja asuminen. Näihin pääs-
töihin kohdistuu paketissa 10 prosentin vähennystavoite vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 
tasosta. Näihin vähennyksiin pyritään pääsemään EU-tason säädöksillä sekä tiukentamalla 
energiatehokkuussäädöksiä. Suomelle on osoitettu 16 prosentin päästövähennystavoite pääs-
tökaupan ulkopuolisista päästöistä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. [6] 

Suomessa energiatehokkuuden lisäämisvaatimus vaikuttaa erityisesti rakennuksiin ja raken-
tamiseen, sillä Suomen ilmastolliset olosuhteet aiheuttavat suuria paineita rakennusten ener-
giatehokkuudelle. Energiatehokkuuden parantamisen lähtökohtana pidetään 20 prosentin pa-
rannusta perusuran-mallin kehitykseen verrattuna. [7]  

2.2 Rakennettu ympäristö 
Rakennetulla ympäristöllä ja yhdyskuntarakenteella on suuri vaikutus ilmastonmuutokseen ja 
energiankulutukseen. Yhdyskuntarakenne määrittelee pitkälle asumiseen ja liikkumiseen ku-
luvan energian määrän. Rakennettu ympäristö sisältää muun muassa liikennejärjestelmät, kai-
ken rakennetun infrastruktuurin sekä erityyppisiä energiaratkaisuja. Kuitenkin tärkeimpänä 
siinä ovat asuinrakennukset, kesämökit sekä suuri kirjo erityyppisiä liike- ja toimitilaraken-
nuksia. Rakennuskanta on yhteiskuntamme perusrakenteita ja se uudistuu hitaasti, sillä raken-
nusten elinkaari on pitkä. Energiatehokkuuden parantamisen näkökulmasta on tehokkaampaa 
rakentaa uusia energiatehokkaita rakennuksia, kuin parantaa olemassa olevan rakennuskannan 
energiatehokkuutta. Rakennusten energian kulutukseen vaikuttavat hyvin monet seikat, eivät-
kä ne ole suoraan verrattavissa toisiinsa. Energiankulutukseen suurin vaikutus on rakennuksen 
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energiatehokkuudella, mutta myös ylläpitokustannukset ja asukkaiden kulutustottumukset 
vaikuttavat oleellisesti.  

Miksi rakennukset ovat niin suuressa roolissa? Suomessa valtaosa energian käytöstä tapahtuu 
juuri rakennuksissa. Keskimääräisenä vuonna Suomen energian loppukäytöstä yli 40 % me-
nee rakennuksien energiankäyttöön, mistä suurin osa kuluu rakennusten lämmittämiseen. Tä-
män lämmitysenergian tuottaminen aiheuttaa noin 32 % Suomen kaikista kasvihuonekaasu-
päästöistä. Päästöt aiheutuvat joko sähkön tai lämmöntuotannossa. Rakennuksissa energiaa 
kuluu laitteistosähköön, kiinteistösähköön, valaistukseen, ilmanvaihtoon, lämmitykseen sekä 
lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa vai-
kuttamalla näihin kaikkiin seikkoihin. [8] Päästöihin vaikuttaa paljon myös käytetyt energian-
lähteet. Esimerkiksi sähköä voidaan tuottaa päästöttömästi esimerkiksi tuuli- tai vesivoima-
loissa, mutta lämmön tuotanto tapahtuu pääsääntöisesti polttamalla jotain fossiilista tai uusiu-
tuvaa polttoainetta, kuten kivihiiltä, öljyä, maakaasua, turvetta tai erityyppisiä biopolttoainei-
ta. Käytetty polttoaine vaikuttaa siis ratkaisevasti aiheutettuihin päästöihin. Sähköllä lämmite-
tään pääasiassa omakotitaloja ja tuotantotiloja, kun taas asuinkerrostaloissa ja palveluraken-
nuksissa pääsääntöinen lämmönlähde on kaukolämpö. 

Energiantuotantomme nojaa pitkälti eri polttoaineiden polttamiseen, ja poltossa syntyy aina 
päästöjä. Suomen sähköntuotannossa tavanomaisena vuonna noin puolet tuotetaan fossiilisilla 
polttoaineilla tai turpeella, neljännes uusiutuvilla energiamuodoilla ja loppu neljännes ydin-
voimalla. Kaukolämmön tuotannosta ainoastaan noin 15 % on peräisin uusiutuvista energia-
muodoista ja loput tuotetaan polttamalla fossiilisia polttoaineita tai turvetta.  

Rakennusten energiankulutukseen tulee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota ja pyr-
kiä laskemaan sitä määrätietoisesti. Rakennusten energiankulutus on kääntymässä laskuun 
uusien tiukempien rakennusmääräysten sekä energiansäästöön tähtäävän korjausrakentamisen 
ansiosta. [8] 

2.2.1 EU:n energiatehokkuusdirektiivi 
EU on hyväksynyt myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vuonna 2010.  Sen perus-
teella on EU:n jäsenvaltioiden pitänyt laatia omat kansalliset säädöksensä vuoden 2012 ke-
sään mennessä. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot edistämään rakennusten energiatehokkuutta 
sekä korjaus-, että uudisrakentamisessa. Uudisrakennuksien tulee olla lähelle nollaenergiara-
kennuksia viimeistään vuonne 2020, mutta myös korjausrakentamiselle tulee olla selvät vä-
himmäisvaatimukset. Suomessa siirryttiin kohti matalaenergiarakentamista jo vuoden 2010 
tiukentuneiden rakennusmääräysten myötä, ja määräykset ovat tiukentuneet edelleen vuoden 
2012 rakennusmääräyksissä. Samalla myös rakennusten energiatodistusten käyttöä laajenne-
taan. [9]   
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2.3 Muutokset rakennuksissa 
Viime aikoina energian hinta on noussut voimakkaasti sekä samaan aikaan rakentamisen 
energiatehokkuusmääräykset ovat tiukentuneet oleellisesti. Myös valtiovallan tahtotila on 
vähentää päästöjä energiankulutusta vähentämällä. Tämän suuntauksen taustalla on pyrkimys 
päästörajojen vähentämiseen kansainvälisellä tasolla. Energian ja kustannusten säästämiseksi 
rakennukset rakennetaan entistä energiatehokkaammiksi.  

Pääasiassa rakennusten energiatehokkuutta on pyritty parantamaan muun muassa lisäämällä 
lämmöneristystä ja käyttämällä entistä monikerroksisempia ikkunoita. Kokonaisuudessaan 
rakennusten eristepaksuudet ovat kasvaneet ja eristeissä on siirrytty osittain villasta erityyppi-
siin eristelevyihin. Eristemateriaalien pinnoilla käytetään usein metallipintoja. Samalla kun 
taloja eristetään tehokkaammin, tehdään niistä myös radiosignaalien näkökulmasta entistä 
tiiviimpiä. Myös ikkunoiden lämmöneristävyyttä ja asumismukavuutta on parannettu ottamal-
la käyttöön ikkunalasien pinnoilla selektiivikalvoja, joiden ansiosta lämpöhäviö ikkunoiden 
kautta pienenee merkittävästi.  

Varsinaisissa talojen rakenteissa tai rakennustavassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vii-
meisten vuosikymmenten aikana. Kerros- ja rivitalot sekä useimmat julkiset rakennukset ra-
kennetaan edelleen pääosin betonisia elementtiratkaisuja käyttäen, joitakin poikkeuksia lu-
kuun ottamatta. Kansainvälisessä tarkastelussa betonielementtirakentaminen ei ole esimerkik-
si Euroopassa niin yleistä kuin se on Suomessa. Euroopassa rakennetaan useammin paikalla 
muuraamalla. Paikalla muuratuissa taloissa metallin määrä rakenteissa voi olla pienempi kuin 
teräsbetonielementtitaloissa, jolloin myös radiosignaalit voivat edetä paremmin myös seinien 
läpi. [10] 

Rakennusten energiatehokkuuden lisääntymisen myötä muuttuneiden rakennusmateriaalien 
vuoksi myös radioaaltojen eteneminen rakennusten sisäosiin on heikentynyt. Tämän seurauk-
sena matkapuhelinverkkojen toimivuus rakennusten sisällä on heikentynyt paikoin merkittä-
västi. Ongelmaa on lisännyt myös entistä nopeampien verkkoyhteyksien tarjoaminen mobiili-
verkkojen välityksellä, joka on tuonut markkinoille uusia tekniikoita, jotka käyttävät entistä 
korkeampia taajuusalueita. Korkeanpien taajuuksien ongelmana on niiden heikompi rakentei-
den läpäisykyky ja pienempi kantomatka. Näiden seikkojen seurauksena varsinkin nopeiden 
datayhteyksien tarjoaminen voimakkaasti vaimentavan rakennuksen sisään on varsin ongel-
mallista, ja joissakin tilanteissa mahdotonta ilman rakennuksen sisälle asennettavia laitteisto-
ja. 

Ongelmia seuraa erityisesti silloin, kun rakennuksen seinissä tai muissa rakenteissa käytetään 
yhtenäisiä metallipintoja. Tässä tapauksessa rakennus muistuttaa Faradayn häkkiä, joka ei 
päästä radioaaltoja sisäänsä tai sisältä ulos. Metallia voidaan käyttää talojen rakenteissa muun 



 

TEKNINEN RAPORTTI 
2013 

 
   
 

 
 Sivu 14/104 

 

muassa eristeiden pinnoilla seinissä, mutta myös pintamateriaalina julkisivussa. Perinteisesti 
betonielementeissä on tukirakenteena teräsraudoitus. 

Yleensä ikkunat ovat olleet rakennusten parhaiten radiosignaaleja läpäisevä osa, sillä pelkän 
ikkunalasin vaimennus on kohtuullisen pieni. Tämä tilanne kuitenkin muuttuu, kun lasien 
pinnalle asennetaan selektiivikalvo(ja). Selektiivikalvolla saadaan ikkunan energiatehokkuutta 
parannettua oleellisesti. Selektiivikalvo estää tehokkaasti lämpösäteilyn kulkemista lasin läpi, 
mutta sen huonona puolena on se, että radiosignaalit vaimenevat myös voimakkaasti. [10]  

2.4 Radiosignaaleista 
Radiosignaalit etenevät hyvin vapaassa tilassa, jolloin siihen kohdistuu ainoastaan vapaan 
tilan vaimennusta. Radiosignaalit pystyvät läpäisemään myös esteitä signaalin sähkömagneet-
tisten ominaisuuksien ansiosta, kuten seiniä, ikkunoita ja lattioita. [11][12] Kuitenkin tällöin 
signaalin vaimeneminen on voimakkaasti riippuvaista materiaalin paksuudesta ja sen muista 
läpäisyominaisuuksista. Eri materiaalien läpäisyä ja muita ominaisuuksia on tutkittu laajasti ja 
ne tunnetaan varsin hyvin. [13][14][15] Tutkimuksien perusteella eri materiaaleille on määri-
telty taulukossa 1 esitettyjä läpäisyvaimennuksen arvoja, jotka on todettu National Institute of 
Standards and Technology:n tutkimuksissa [13]. Koska tutkimukset on suoritettu 1990-
luvulla, niiden joukosta puuttuvat nykyisin yleisesti käytettävät uuden tyyppiset materiaalit, 
kuten (metallipintaiset) polyuretaanilevyt tai selektiivikalvoilla varustetut ikkunalasit. Niistä 
ei ole kattavaa tutkimustietoa saatavilla.  

Yleisesti voidaan sanoa, että radiosignaalin vaimeneminen kasvaa käytettävän taajuuden kas-
vaessa. Taulukon perusteella voidaan sanoa, että pelkällä tiilellä, selektiivikalvottomalla  lasil-
la ja puulla eli niin sanotuilla perinteisillä materiaaleilla vaimennukset ovat pieniä. Esimerkik-
si (raudoitetuilla)betonielementeillä vaimennus on hyvinkin suurta. [13] Voidaan todeta, että 
perinteisesti signaalit ovat kulkeutuneet sisälle rakennuksiin pääsääntöisesti juuri ikkunoiden 
kautta, sillä ne eivät ole vaimentaneet signaalia oleellisesti.  

Kuitenkaan pelkkä yksittäisten materiaalien vaimennusten tunteminen ei vielä käytännössä 
riitä selittämään signaalin käyttäytymistä rakennuksissa vaan tarvitaan tietoa kokonaisvai-
mennuksista oikeissa rakennuksissa. Radiosignaaleilla on hyvin monia erityyppisiä keinoja 
edetä väliaineessa, kuten heijastus, läpäisy, sironta ja taittuminen. Näiden keinojen avulla sig-
naalin on mahdollista kulkea myös rakennusten sisätiloihin tai tiloihin joista ei ole suoraa nä-
köyhteyttä tukiasemaan. Radiosignaaliin vaikuttaa suuresti myös tukiaseman sijoittuminen, 
signaalin tulokulma, sekä rakennuksen itsensä aiheuttamat esteet, kuten rakennuksessa olevat 
väliseinät sekä kerrosten väliset välipohjat ja ennen kaikkea niiden rakennusmateriaalit. [16]  
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Taulukko 1: Eri materiaalien läpäisyvaimennuksia (dB) NIST:in mittausten perusteella eri 
taajuuksille. Koostettu referenssin [13] mittaustulosten perusteella. 

Taajuus [MHz]/ 
Läpäisyvaimennus [dB] 

500 1000 2000 3500 5000 

Tiili (180 mm) 4 5.5 8 20 32 
Tiili (180 mm) ja betonielementti (203 mm) 21 25 33 60 67 
Tiili (180 mm) ja kevytlekaharkko 8 11 10 29 33 
Betonielementti (208 mm) 20 23 29 47 49 
Kevytlekaharkko (2 x 203 mm) 13 17 18 25 28 
Raudoitettu betonielementti (203mm) 140 x 140 mm 22 28 31 50 53 
Raudoitettu betonielementti (203 mm) 70 x 70 mm 26 30 37 53 58 
Ikkunalasi (13 mm) 1 2 3 0.5 0.5 
Kuiva puu (38 mm) 2 3 3 3 3 
Kuiva puu (152 mm) 5 6 9 19 20 

 

2.4.1 Kuuluvuudesta 
Matkapuhelinverkkoja suunniteltaessa pyritään jokaisella alueella sopivaan kuuluvuustoden-
näköisyyteen eli siihen kuinka todennäköisesti kuuluvuus on hyvä. Todennäköisyys kuulu-
vuuteen riippuu hyvin paljon alueen rakennuskannasta, ja lähinnä siitä kuinka paljon raken-
nukset vaimentavat signaalia. Saman kuuluvuustodennäköisyyden saavuttamiseksi alueella, 
jossa on voimakkaasti vaimentavia rakennuksia tai yleensäkin runsaasti rakennuksia, tarvitaan 
enemmän tukiasemia. Tästä syntyy uusia ongelmia, sillä erittäin tiheän tukiasemaverkon pys-
tyttäminen ja ylläpito eivät ole taloudellisesti kannattavia, mutta se on myös radioteknisesti 
haastavaa ja tietyissä tilanteissa mahdotonta. [17][18]  

Puhuttaessa radioverkkojen suorituskyvystä määritellään kolme olennaista ominaisuutta: peit-
to, kapasiteetti ja toimintakyky. Kuuluvuutta voidaan parantaa kasvattamalla tukiasematiheyt-
tä tai käyttämällä matalampaa taajuusaluetta. Kuitenkin kapasiteetin kasvattamiseksi joudu-
taan sekä kasvattamaan tukiasematiheyttä, että käyttämään korkeampia taajuuksia. Nyrkki-
sääntönä voidaankin pitää, että taajuuden kaksinkertaistaminen edellyttää tukiasematiheyden 
nelinkertaistamisen. [17][18] 

Matkapuhelinverkoissa käytettävät taajuudet ovat Suomessa GSM:ssä 900 tai 1800 MHz, 
3G/HSPA-verkoissa 2100 tai 900 MHz ja LTE/WiMAX-verkoissa 1800 tai 2600 MHz. Tule-
vaisuudessa otetaan uusia matalampia ja korkeampia taajuusalueita käyttöön (700, 800 ja 
3500 MHz). Kuitenkin tulee näidenkin taajuuksien lisäksi huomioida, että on olemassa myös 
muita verkkoja, joiden kuuluvuuteen tulisi kiinnittää huomiota, kuten viranomaisverkko Virve 
400 MHz taajuudella, sekä erityyppiset WLAN ja sensoriverkot, jotka toimivat taas yleensä 
niin sanotuilla lisensoimattomilla taajuusalueilla (muun muassa 2400 ja 5000 MHz). 
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3 Tutkimustuloksia maailmalta 
Radiosignaalien käyttäytyminen on tieteellisen tutkimuksen perusteella hyvin tiedossa, ja sitä 
on tutkittu hyvin paljon. Tähän liittyen on projektin puitteissa tehty kirjallisuusselvitystä. Sel-
vityksen perusteella radiosignaalin käyttäytymistä on tutkittu pääsääntöisesti laboratorio-
olosuhteissa sekä taloissa, joissa on käytetty perinteisiä rakennusmateriaaleja ja hyvin signaa-
lia läpäiseviä ikkunoita. Näiden tutkimusten perusteella voidaankin useimmat radiosignaalin 
etenemisen yksityiskohdat selvittää, mutta tieteellistä tutkimusta uusien rakennusten, joissa 
eristeiden pinnalla on metallikalvo ja ikkunoissa on selektiivikalvo, on saatavilla hyvin vähän. 

3.1.1 Yleiset asiat 
Suomessa energiansäästö rakennuksissa on erittäin kiinnostava ja ajankohtainen aihe, sillä 
suurin osa Suomen kokonaisenergian kulutuksesta kuluu juuri rakennusten lämmittämiseen. 
Suomessa ja EU:ssa kiinnitetäänkin entistä enemmän huomiota rakennusten energiankulutuk-
seen ja rakennusmääräykset ovat tiukenneet ja tiukkenevat myös jatkossa entisestään. Tiuken-
tuviin rakennusmääräyksiin vastaaminen edellyttää uusien ja energiatehokkaampien raken-
nusmateriaalien ja -tapojen omaksumista tulevaisuudessa. Suomessa muun muassa VTT on 
osallistunut energiatehokkaiden rakennusten kehittelyyn ja tutkimukseen. [8][19][20] Kuiten-
kin uudet metallikerroksia sisältävät rakennusmateriaalit on todettu ongelmallisiksi radiosig-
naaleiden etenemiselle muuallakin kuin Suomessa. Tämän pohjalta on tehty tutkimusta, miten 
rakentaa rakennukset energiatehokkaiksi niin, että myös langattomat ratkaisut toimisivat niis-
sä ongelmitta. Ongelman suuruutta lisää se, että samalla kun rakennuksissa on alettu käyttä-
mään uusia voimakkaasti radiosignaalia vaimentavia materiaaleja, on samaan aikaan radio-
tekniikassa siirrytty uusiin tekniikoihin. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena kuuluvuuson-
gelmat ovat kasvaneet voimakkaasti. [21] 

Uusien rakennuksien kuuluvuusongelmat ovat huomattu myös pelastustoimessa. Tämä saattaa 
aiheuttaa hengenvaarallisia tilanteita muun muassa palomiehille, jotka eivät välttämättä saa 
yhteyttä radiopuhelimilla rakennuksen ulkopuolelle. Yhtenä ratkaisuna tähän ongelmaan eh-
dotetaan toistimia, joiden avulla kuuluvuusaluetta saataisiin laajennettua myös näihin kohtei-
siin. [22] Toisaalta edellä mainittu toistin ei välttämättä taas auttaisi muiden langattomien 
verkkojen kuuluvuuteen, sillä esimerkiksi Suomessa käytettävä viranomaisverkko toimii eri 
taajuusalueella, kuin perinteiset matkapuhelinverkot. [3] 
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3.1.2 Signaalin etenemisen ja läpäisyn tutkimus 
Radiosignaalien käyttäytymistä on tutkittu paljon ja niiden käyttäytymismallit tunnetaan hy-
vin. Tutkimustuloksia on saatavilla hyvin erityyppisistä kohteista ja eri mittausmenetelmillä 
tehdyistä tutkimuksista.  

Radiosignaalien ominaisuuksia voidaan mallintaa monilla erityyppisillä etenemismalleilla. 
Niiden avulla on mahdollista laatia tarkkojakin ennusteita siitä millainen peitto milläkin kon-
figuraatiolla voidaan saavuttaa. Tämä kuitenkin edellyttää tarkkoja tietoja muun muassa ra-
kennuksen materiaaleista, maastonmuodoista ja rakennuksien korkeuksista. Mallinnusmene-
telmät voidaan jakaa perusperiaatteidensa perusteella empiirisiin (kokemusperäisiin), semi-
empiirisiin (osittain kokemusperäisiin) ja determistisiin malleihin, joita kaikkia käytetään 
yleisesti. Malleja on kehitetty sekä ulkokäyttöön, että sisäkäyttöön sopiviksi. Etenemismalleja 
voidaan säätää erityyppisten parametrien avulla eri käyttötarkoituksiin sopiviksi. [23][24] Eri 
etenemismallien tuottamia tuloksia on verrattu toisiinsa ruotsalaistutkimuksessa. Tutkimuksen 
perusteella eri mallit tuottavatkin hieman erityyppisiä ennusteita. [25]  

3.1.3 Materiaalit 
Eri materiaalien läpäisy ja muita radiosignaaleihin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu eri tutki-
muskissa runsaasti. Kuitenkin tutkimukset ovat pääsääntöisesti tehty perinteisiä rakennusma-
teriaaleja käyttäen, joten uusista voimakkaasti radiosignaalia vaimentavista materiaaleista ei 
ole kattavaa tutkimustietoa saatavilla. 

National Institute of Standards and Technology (NIST) Yhdysvalloissa on tehnyt laajan tut-
kimuksen tutkimalla rakennusmateriaalien aiheuttamaa signaalin vaimenemista laboratorio-
olosuhteissa. Tutkimuksessa on mitattu vaimennuksia taajuusalueilla 0,5 – 2GHz ja 3– 8 GHz. 
Mittaukset on tehty jo 1990-luvun puolivälissä. Mittauskohteena ovat olleet perinteiset mate-
riaalit, joten tutkimuksessa ei tutkittu nykyisen kaltaisia metallikerroksia sisältäviä rakennus-
materiaaleja [13]. Myös alan kirjallisuus esittää eri materiaaleille parametriarvoja, joita voi-
daan käyttää peittoalueennusteita tehdessä. Yleisesti niissä materiaalit on jaoteltu kolmeen 
ryhmään ominaisuuksiensa perusteella: Seinämateriaaleihin (betoni, tiili), ikkunamateriaalei-
hin (lasi) ja puuperäisiin materiaaleihin [13]. Rakennusten vaimennusarvot myös vaihtelevat 
suuresti eri tilanteissa. Vaimennuksiin vaikuttavat muuan muassa käytettävä taajuusalue ja 
signaalin tulokulma [26]. Asiaa on tutkittu varsin laajasti myös kirjallisuudesta ja siitä on saa-
tavilla runsaasti materiaalia [27]. 

Myös signaalin etenemistä sisätiloissa on tutkittu toimistorakennuksissa UHF-taajuuksilla. 
Tutkimuksen perusteella avoimella tilalla, kalustuksella, kulmista tapahtuvalla signaalin tai-
pumisella ja ulkoseinillä on suuri vaikutus signaalin etenemiseen. [28] 
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Rakennusten läpäisyvaimennusta on tutkittu muuan muassa tutkimuksessa Chicagon alueella 
Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa todettiin vaimennuksen olevan noin 14 dB ensimmäisessä 
kerroksessa sekä sen pienenevän noin 1,9 dB per kerros ylöspäin mentäessä. Samalla todet-
tiin, että vanhantyyppisillä ikkunoilla läpäisyvaimennus on noin 6 dB pienempi, kuin ikkunat-
tomassa tilassa [29]. Myös Isossa-Britanniassa tehdyissä tutkimuksissa todettiin lä-
päisyvaimennuksen muutoksen kerrosten välillä olevan noin 2 dB, joka on samaa luokkaa 
kuin Yhdysvaltalaistutkimuksessa [29][30]. Toisessa tutkimuksessa rakennusten lä-
päisyvaimennusta tutkittiin 912, 1920 ja 5990 MHz:n taajuuksilla. Tutkimuksessa todettiin, 
että läpäisyvaimennus kasvaa taajuuden kasvaessa [30][31] ja mediaaniläpäisyvaimennusar-
voiksi edellä mainituille taajuuksille saatiin 7,7 dB, 11,6 dB ja 16.1 dB. [31] 

Suurten rakennusten signaalin vaimentumiskäyttäytymistä on tutkittu runsaasti. Asiaa on tut-
kittu muuan muassa langattomien hälytyslaitteiden kannalta, joissa lähetin on rakennuksen 
sisässä ja vastaanotin rakennuksen ulkopuolella. Niiden toimivuutta on tutkittu useilla taa-
juusalueilla useissa rakennuksissa. Tutkimuksen tuloksena ero keskimääräisten mitattujen 
signaalitasojen ja referenssitasojen välillä eri mittauspisteissä oli 10 – 40 dB [32]. Tutkimuk-
sissa on mitattu suurien rakennusten vaimennukseksi keskimäärin 5,7 dB GSM900:lla ja vai-
mennus pienenee ylöspäin mentäessä ja kasvaa mentäessä syvemmälle rakennukseen [33]. 
Tutkimuksessa suuressa rakennuksessa Mexicossa todettiin, että betoniseinät aiheuttavat suu-
ren vaimennuksen ja tällaisessa kohteessa tarvittaisiin toistimia tai sisäpikosoluja kuuluvuu-
den takaamiseksi. [34] 

Modernien pinnoitettujen ikkunoiden vaikutusta on tutkittu rakennuksessa, jossa tarvitaan 
tehokasta lämmön säätelyä. Saksalaistutkimuksessa tutkittiin langattomien UWB sensorien 
toimintaa pinnoitetun ja tavallisen ikkunan tapauksissa. Tutkimus osoittaa, että pinnoitus hei-
kentää signaalia noin 20 – 30dB koko taajuuskaistalla. Pinnoitetuissa ikkunoissa on vähintään 
neljä rajapintaa, missä heijastuvia aaltoja syntyä. Näiden heijastuneiden aaltojen superposition 
vaikutuksella on vaikutusta koko tiedonsiirtoon. Tämän seurauksena saattaa energiansäästöik-
kunoista aiheutua oskillaatiota tiedonsiirtoon. [35][36] Myös korjausrakentamista on käsitelty 
siltä kannalta, että useimmiten korjaamisella on negatiivinen vaikutus radiosignaaleihin. [37] 

3.1.4 Toistimet 
Toistimet ovat kaksisuuntaisia vahvistimia (bi-directional amlifier – BDA), joiden avulla pys-
tytään vahvistamaan signaalia. Toistimeen kuuluu vastaanottoantenni, jolla signaali vastaan-
otetaan esimerkiksi ulkotiloissa, vahvistin jolla vastaanottoantennilta saatu signaali vahviste-
taan ja lähetetään lähetysantennilla esimerkiksi sisätiloihin. Toistimia hyödynnetään muun 
muassa alueilla missä operaattorin verkon peitto on heikkoa tai sellaisissa rakennuksissa joi-
den rakenteet ovat voimakkaasti vaimentavia, jolloin voidaan toistimella saada rakennuksen 
sisälle hyvä peitto. Toistimia on saataville yhdelle taajuusalueelle, mutta myös laajakaistaisia 
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monen tekniikan toistimia on markkinoilla. Toistimien haittapuolia ovat niiden aiheuttama 
viive signaaliin sekä toistimien mahdollisesti aiheuttamat häiriöt muulle verkolle.  Toistimet 
ainoastaan toistavat vastaanotetun signaalin. Jos se on valmiiksi häiriöstä, se on yhtä huonoa 
myös vahvistamisen jälkeen. [38] Aktiivisten laitteiden käyttö on Suomessa luvanvaraista ja 
ainoastaan operaattoreiden käytettävissä. [39] 

Toistimia on ehdotettu ratkaisuiksi rakennusten kuuluvuusongelmiin hyvin monessa tutki-
muksessa [21][34][37]. Toistimien käyttö on mahdollista, mutta toistimien asentaminen ei ole 
aina mahdollista. Toistimet vaativat toimiakseen sopivat antennipaikat rakennusten ulko- ja 
sisäpuolelle sekä tarvittavat kaapelireitit. Niiden järjestäminen vanhassa rakennuksessa saattaa 
olla joissakin kohteissa haastavaa. 

3.1.5 Passiiviset antenniratkaisut 
Signaalin parantamiseksi voidaan käyttää hyväksi myös passiivisia antenniratkaisuja. Ne ovat 
edullisempia kuin toistimet ja ovat yksinkertaisempia. Niitä voidaan myös rakentaa ilman 
operaattorin tai muun viranomaisen lupaa. Niiden etu on se, että ne toimivat operaattoririip-
pumattomasti. Ratkaisun toteuttamiseen tarvitaan ainoastaan vastaanotto- ja lähetysantennien 
lisäksi vain sopivat kaapelit niiden välille. Kuitenkin passiivisen järjestelmän heikkoutena on 
sillä saatava melko vaatimaton parannus signaalitasoon. Käyttö edellyttääkin erinomaista ul-
kosignaalitasoa, jotta sisälle saataisiin parannusta signaalitasoon, mutta silti sisäantennin peit-
toalue jää vaatimattomaksi. Ratkaisu soveltuu parhaiten yksittäisten huoneiden kuuluvuuden 
parantamiseen. Passiivisten antenniratkaisujen heikon suorituskyvyn lisäksi myös antennin 
koko on ongelmallinen. Perinteisten matkapuhelinverkkojen taajuuksien antennien koot ovat 
kuitenkin varsin suuria ja koska yksittäisellä antennilla saadaan apua vain yhteen kohteeseen, 
saattaisi esimerkiksi kerrostalossa seinät täyttyä antenneista, jos jokaisessa asunnossa käytet-
täisiin tätä ratkaisua.  

Tutkimusta passiivisia antenniratkaisuja kohtaan on tehty muun muassa monitie-olosuhteissa 
käyttäen MIMOa. Tutkimustuloksia löytyi myös liuskatyyppisistä antenneista, joiden koko 
olisi ainoastaan 5*5cm 4,5 GHz:n alueella. Niillä saavutettiin 5 dBi:n vahvistus, mutta niiden 
kantomatka oli ainoastaan alle metrin [40]. 

3.1.6 Taajuusselektiivisetpinnat 
Taajuusselektiivisillä pinnoilla (Frequency Selective Surface (FSS)) voidaan hallita radiosig-
naalien kulkua. Niiden avulla voidaan luoda signaalille kulkureittejä, joiden kautta radiosig-
naalit voivat kulkea helpommin rakennuksiin tai niistä ulos. Vastaavasti niiden avulla voidaan 
myös estää signaalien kulkeutumista. FSS-pinnan toimintaperiaate on toimia suodattimena 
tasoaalloille, joka voidaan valmistaa eri taajuuskaistoille, jolloin pinta toimii tarpeen mukaan 
joko kaistanpäästö- tai kaistanestosuodattimena. FSS-pinnan suorituskykyyn vaikuttaa suures-
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ti saapuvan signaalin tulosuunta. Tutkimuksissa on tutkittu myös muun muassa sitä miten 
FSS-pinta käyttäytyy erilaisilla lasirakenteilla ja eri signaalin tulokulmilla sekä todettu, että 
säädettävät FSS-pinnat helpottaisivat tiedonsiirron ominaisuuksien optimoinnissa. [41][42] 

Tuottaminen ja valmistaminen 
FSS-teknologian käyttö tunnetaan jo melko hyvin, mutta sitä ei ole vielä teollisuudessa laaja-
mittaisessa käytössä. FSS-pintojen tuottamiseen tarvitaan oikeanlaista osaamista ja sopivat 
välineet. Niiden suunnittelu on ensisijaisen tärkeää, jotta saadaan aikaan sellaisia kuviota, 
jotka toimivat käyttötarkoitukseensa mahdollisimman hyvin. 

FSS-pintoja voidaan suunnitella ja analysoida valmiilla kaupallisilla ohjelmistoilla. Niiden 
avulla pystyy suunnittelemaan FSS-pintoja useisiin eri käyttötarkoituksiin. [43] FSS-pinnat 
laaditaan pääosin tasokuvioiksi, joita sitten voidaan tuottaa esimerkiksi tulostamalla tai käyt-
tämällä lasereita. Tasomaisten FSS-pintojen lisäksi on olemassa myös ei-tasomaisia sekä 
kolmiulotteisia FSS-pintoja. [44] Tutkimuksessa on esitetty myös FSS-pintojen valmistamista 
nanoteknologian avulla valmistetulle kalvolle. [45] 

Seinät 
FSS-pintoja voidaan hyödyntää myös seinissä. FSS-pinnoilla on mahdollista luoda taajuusse-
lektiivisiä seiniä, joilla voidaan eristää esimerkiksi talon sisäverkko ulkona vallitsevasta ver-
kosta. [45][46][47][48] Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi, kun rakennukseen 
rakennetaan CDMA-pohjainen sisäverkko, jonka ei haluta häiritsevän ulkoverkkoa tai toisin 
päin.  

Ikkunat 
Ikkunat ovat otollinen paikka FSS-pinnoille, sillä ikkunat toimivat perinteisenä signaalireitti-
nä ulkoa sisälle rakennuksiin. Nykyisin ikkunoiden pinnoille asennettavat selektiivikalvot 
vaikeuttavat signaalin kulkua ikkunoiden kautta, mutta niihin on mahdollista integroida FSS-
pinta, jolloin niiden signaalia vaimentavat ominaisuudet vähenevät. FSS-pinnoilla onkin mah-
dollista parantaa signaalin kulkua ikkunoiden kautta oleellisesti.  

Tutkimuksen perusteella voidaan esimerkiksi ikkunoiden selektiivikalvoissa käyttää ohuita 
viiltoja (190x1mm), jolloin saavutetaan hyviä tuloksia yleisimmin käytetyillä taajuusalueilla. 
Ikkunoissa tuloksiin vaikuttavat myös signaalin saapumiskulma, lasin permitiivisyys ja kuin-
ka monikertainen lasi on kyseessä. FSS-pinnan käytöllä ikkunoissa voidaan saavuttaa noin 10 
dB:n parannus signaalitasoon. [49][50] 

Ongelmakohtia 
Taajuusselektiivisten pintojen valmistaminen on periaatteessa yksinkertaista, mutta käytän-
nössä se voi olla haastavaa ja suuressa mittakaavassa vielä kallista. FSS-pinnaksi sopivien 
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kuvioiden tuottaminen saattaa myös olla hankalaa. Kuitenkin FSS-pintojen suunnittelun avuk-
si on saatavilla valmiita kaupallisia ohjelmistoja. 

Tutkimuksissa käytetyt FSS-pinnat ovat olleet vielä suhteellisen pieniä ja tutkimuksissa on 
tehty yksittäisiä uniikkeja FSS-ratkaisuja. Vielä ei ole olemassa teollisuutta, joka hyödyntäisi 
FSS-tekniikkaa esimerkiksi ikkunateollisuuden tarvitsemassa mittakaavassa, Joten vielä tällä 
hetkellä FSS-pinnat ovat vielä uniikkikappaleita ja siksi kalliita. Myös ikkunalasien suuri ko-
ko ja käsittelyn vaikeus hankaloittaa esimerkiksi laserien käyttöä pinnoituksessa. Teollisuu-
della ei ole myöskään suurta kiinnostusta FSS-pintoja kohtaan, koska sillä saavutettu signaali-
tason parannus ei ole niin suuri kuin olisi toivottu. Näistä seikoista johtuen FSS-pintojen laa-
jamittainen käyttö ei tule olemaan lähitulevaisuudessa todennäköistä, ennen kuin suuret val-
mistajat alkavan niitä tuottamaan. [51] 

FSS-rakenteiden ongelma on myös sen tarjoama kapea kaista. Rakenne voidaankin tehdä ai-
noastaan tietyille taajuuskaistoille esimerkiksi GSM900 tai UMTS2100 kaistoille. Tänä päi-
vänä laadittu FSS-rakenne saattaakin olla väärällä taajuusalueella muutaman vuoden kuluttua, 
sillä mobiiliverkkojen käyttämät taajuusalueet muuttuvat jatkuvasti. Eivät kovin nopeasti, 
mutta esimerkiksi kymmenen vuoden syklillä todennäköisesti otetaan käyttöön uusia taajuus-
alueita. Toisaalta ikkunoiden tekninen käyttöaika on huomattavasti pidempi, jopa kymmeniä 
vuosia. Myös useiden eritaajuuksisten kaistojen toteuttaminen FSS-pinnoilla tuottaa hanka-
luuksia. Jotta FSS-pinnan käyttö olisi järkevää, sen tulisi kattaa jo nykyään käytössä olevat 
taajuusalueet. Niiden lisäksi FSS-pinnan tulisi kattaa tulevaisuudessa käyttöönotettavat taa-
juuskaistat, jolloin tarvittaisiin FSS-pinta jonka päästäisi läpi kaistan, joka olisi luokkaa 100 
MHz:sta aina 3500 MHz:iin asti. Jolloin pystyttäisiin kattamaan kaikki verkot perinteisen 
FM-radion taajuusalueilta aina tulevaisuuden korkeita taajuuksia hyödyntäviin mobiiliverk-
koihin. 
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4 Mittaukset 
Mittausten tavoitteena oli saada kokonaiskuva kerros- ja rivitaloasuntojen ulkovaipan vai-
mennusten muuttumisesta viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Mittaukset toteutettiin 
mittaamalla suuri joukko erilaisia rakennuskohteita, joista merkittävin osa oli uudisrakennuk-
sia, eli juuri valmistuneita taloja. Uusien rakennusten joukossa oli 11 erillistä kerrostaloa, 
joissa mittauksia tehtiin 18 erillisessä huoneistossa tai tilassa. Näiden lisäksi mittauksissa tut-
kittiin 4 uutta rivitaloa, joissa mitattuja huoneistoja oli 5 kappaletta. Edellisten edustaessa 
asuinrakennuksia, mittauksiin sisällytettiin vielä liikehuoneistojen mittauksia ja yksi uusi kou-
lurakennus.  

Kuuluvuusongelman todentaminen ja selvittäminen vaatii tiedon paitsi uusien rakennusten 
keskimääräisistä ulkovaipan vaimennuksista, myös käsityksen siitä, millaiset ovat vanhempi-
en rakennusten vastaavat vaimennukset samalla menetelmällä ja laitteistolla mitattuna. Täl-
löin vanhempien rakennusten vaimennusta voidaan käyttää referenssitasona, johon uusien 
rakennusten mittaustuloksia verrataan. Referenssitason saamiseksi mitattiin erikseen 10 van-
hempaa kerrostaloa, ja niissä tutkittiin yhteensä 18 erillistä tilaa tai huoneistoa. Vastaavasti 
mitattiin kaksi vanhaa rivitaloa. Kriteerinä rakennusten sijoittamiselle vertailuryhmään oli 
kaksi, joiden molempien tuli täyttyä. Rakennusten tuli olla yli 20 vuotta vanhoja, ja niissä 
ikkunoiden piti edustaa ilman selektiivikalvoja olevia ikkunakokonaisuuksia. 

 

4.1 Mittausmenetelmä 
Koska tavoitteena oli tarkastella erityisesti rakennusten ulkovaipan mahdollista muutosta ra-
diosignaalien kannalta, toteutettiin mittaukset noin 1 metrin etäisyydellä ulkoseinästä, raken-
nuksen ulko- ja sisäpuolella. Mittaukset tehtiin kahdella eri taajuusalueella, GSM 900 MHz ja 
3G:n 2100 MHz alueilla. Kummallakin taajuusalueella mitattiin kolmen eri operaattorin sig-
naalitasot Nokia C5-3 puhelimella, johon oli asennettu NEMO Handy-mittausohjelmisto.  
GSM –alueella mittaukset perustuivat GSM BCCH (broadcast channel) signaalin tasoihin, 
jäljempänä Rx-level, sekä 3G:llä P-CPICH (primary common pilot channel) –kanavan 
(RSCP, received signal code power)  –tasoon. Kunkin yksittäisen mittauksen aikana kuljettiin 
seinän läheisyydessä useiden metrien matka, jonka aikana mittalaite talletti pääsääntöisesti 
vähintään 50 näytteen mittaisen tulosvektorin. Vektorit siirrettiin Matlab-ohjelmistoon, jolla 
tulokset analysoitiin. 
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Tulosten analysoinnissa ensimmäinen vaihe oli eri mittausten näytevektorien pituuksien yh-
denmukaistaminen. Tämä tehtiin desimoimalla pitkiä vektoreita ja pidentämällä muutamia 
poikkeuksellisen lyhyitä vektoreita interpoloimalla. Vektorien pidennys tehtiin interpoloimal-
la näytteiden välejä niin että alkuperäisen vektorin näytekeskiarvo ja trendi säilyivät alkupe-
räisinä. 

4.1.1 Vektorien synkronoinnin puute näkyy negatiivisina arvoina 
Tuloksia tarkasteltaessa huomio kiinnittyy joissakin kuvaajissa siihen, että histogrammeissa ja 
CDF-kuvaajissa esiintyy negatiivisia arvoja. Negatiivisten arvojen tulkinta ulko- ja sisäsig-
naaleista lasketuissa erovektoreissa edustaisi arvoja, joissa sisätiloissa on voimakkaampi sig-
naali kuin talon ulkopuolella. Tämä tulos syntyy mittavektoreiden vähennyslaskussa silloin, 
kun sisätiloissa ja talon ulkopuolella olevassa kentässä on suuria vaihteluita. Vaihtelun mak-
simi- ja minimikohdat osuvat vektoreissa sattumanvaraisesti, riippuen talon sisällä ja ulkona 
kuljetun matkan pituudesta ja reitin kulkusuunnasta. Silloin syntyy hetkittäin tilanne, jossa 
sisätiloissa oleva paikallinen signaalitason maksimi osuu samaan kohtaan ulkotiloissa mitatun 
näytevektorin minikohdan kanssa. Vektorien erotuksen laskennassa erovektori saa näissä ti-
lanteissa negatiivisia arvoja. 

Tilannetta havainnollistaa oheinen Kuva 1, jossa ylimpänä olevat sininen ja punainen käyrä 
edustavat talon ulkopuolella mitattuja kentänvoimakkuuden arvoja ja alempana olevat vihreä 
ja keltainen vastaavia sisäkentän tasoja. Nuolien kohdalla kuvaajat risteävät toisensa, ja sisällä 
näyttäisi olevan ulkokenttää vahvempi signaali. Vektorien keskiarvoihin synkronoinnilla ei 
ole vaikutusta, joten kokonaisluotettavuus tuloksissa ei ilmiöstä kärsi.  

 
Kuva 1. Tilanne, jossa sisäsignaalitaso on hetkellisesti ulkosignaalitasoa parempi. 
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Kuva 2. Mittausreitit huoneistossa ja ulkopuolella. 

 

Yksittäisten asuntojen tai talojen mittaustulokset eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia, 
sillä mittausreitit vaihtelivat varsinkin talojen sisätiloissa huoneistojen kalustuksen, huoneiden 
koon ja väliseinien mukaan. Luonnollisesti seinien rakennusmateriaalit olivat myös erilaisia. 
Uusissa kerros- ja rivitaloissa ikkunat olivat keskenään samankaltaisia, tyypillisesti mallit 
olivat MSE (Sisäänpäin aukeava kaksipuitteinen kolmilasinen ikkuna, jossa sisemmässä puit-
teessa on kaksilasinen umpiolasielementti, jossa tavallisesti ainakin yksi selektiivikalvo), ja 
MEK (Kiinteä yhtenäinen rakenne, jossa lasituksena kolmilasinen umpiolasielementti).  

Ikkunoiden tyypin lisäksi mittausten yhteydessä pyrittiin selvittämään pohjapiirustusten avul-
la käytetyn seinärakenteen tyyppi ja rakenne. Tavallisesti seinät olivat joko betonisandwich-
elementtejä, joissa raudoitetun betonin kokonaispaksuus oli noin 200 mm tai betonielementte-
jä, joissa tyypillisesti 150 mm paksuisen elementin pinnalla on eristekerros ja rappaus.  

Vaikka erilliset kohteet erosivat rakenteellisesti toisistaan, mittausten suuren määrän vuoksi 
voidaan tulosten edustavuuteen luottaa. 
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4.1.2 Mittauskohteiden ulkoseinien ja ikkunoiden materiaalit 
Tyypillisesti uusien rakennusten seinät olivat urakoitsijoilta saatujen pohjakuvien ja rakennus-
tapaselitysten mukaan seuraavan kuvan (Kuva 3) mukaisia. Karkeasti seinät voitiin jakaa kah-
teen ryhmään, betonielementin ulkopinnan perusteella. Ulkopinnan muodosti joko betoninen 
ulkokuori (noin 50 – 80mm) tai ohutrappaus. Rappauksen paksuus oli tavallisesti 10 – 30mm. 
Mitatut kohteet olivat pääasiassa mineraalivillaeristeisiä. 

 

Kuva 3. Betonielementtirakenteisten seinien periaatekuvat 

 

Toisin kuin ulkoseinien betonielementeissä, oli uusien ja vanhojen talojen ikkunoiden tyy-
peissä ja rakenteissa suuria eroja. Vanhojen kerrostalojen ryhmään kuulumisen keskeisenä 
kriteerinä pidettiin juuri alkuperäisiä ikkunoita, joissa ei ollut vielä selektiivikalvoja. Lasien 
kuuluminen tähän ryhmään todettiin ennen signaalinvoimakkuuksien mittaamista erillisellä 
Merlin Lazer -mittalaitteella. Laitteella pystytään näkemään lasin pintojen määrä, lasien pak-
suudet ja sen onko pinnoilla selektiivikalvoa.   

Ikkunoiden tyypit uusissa taloissa olivat vuonna 2012 yleisimpiä tyyppejä, joko MSE- tai 
MEK-ikkunoita (periaatekuva Kuva 4).  Valtaosassa taloja oli varsinaisen ikkuna-aukon si-
vussa erillinen tuuletusikkuna, mutta noin 1/3 taloista oli varustettu vain puhtaalla ikkuna-
elementillä. 

Varsinkin talojen alimmaisissa kerroksissa sijaitsevien liikehuoneistojen ikkunat olivat kiin-
teitä MEK-tyyppisiä rakenteita, joiden osuus seinäpinnasta oli huomattavan suuri. Näissä koh-
teissa ikkunoita reunusti tavallisesti kiinteä, katkeamaton alumiiniprofiili. 

Vanhoissa taloissa oli lähes poikkeuksetta MSE-rakennetta (Kuva 4) vastaavat ikkunat. Vielä 
vanhempia, vain kahdella tasolasilla varustettuja puisilla ikkunapuitteilla varustettuja ikkunoi-
ta ei mittauskohteiden joukossa ollut. Tämä ei johtunut tarkoituksellisesta karsinnasta, vaan 
ilmeisesti siitä, että nämä ikkunatyypit on vaihdettu taloyhtiöissä jo uudempiin ja energiate-
hokkaampiin ikkunoihin. Tämänkaltaisia ikkunoita on kuitenkin Suomessa vielä pientaloissa, 
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joissa ikkunoiden huoltomaalaukset ovat olleet omistajien vastuulla, ja joita on mahdollisesti 
tehty useammin kuin mihin kerrostaloissa on ollut mahdollisuuksia. 

 

Kuva 4. MSE ja MEK tyyppisten ikkunoiden periaatekuvat. 

 

4.1.3 Mittaukset ovi tai ikkuna avattuna 
Uusien talojen mittauksien yhteydessä tehtiin runsaasti mittauksia, jossa avattiin asunnossa 
ikkuna tai parvekkeen ovi. Tällä mittauksella pyrittiin kuvaamaan tilannetta, jossa yhdestä 
huoneiston ikkunasta olisi poistettu selektiivikalvo. Mittaus suoritettiin aluksi asunnon kaikki 
ikkunat suljettuina, ja tämän jälkeen avattiin pääasiassa parvekkeen ovi, jolloin signaalille 
luotiin kulkureitti. Tämän jälkeen toistettiin edellä kuvatut mittaukset mahdollisimman tarkas-
ti uudelleen. Parvekkeen ovenavausmittauksia vääristää se seikka, että myös parvekkeen lasi-
tus heikentää signaalitasoa hieman. Joten signaalitason parantuminen olisi ollut hieman suu-
rempaa, jos parvekkeen oven sijasta olisi avattukin jokin ikkuna.  

Mittausten tulosten perusteella ikkunan tai oven avaamisella on paikallisesti hyvinkin voima-
kas vaikutus asunnon signaalitasoon, kun signaalin tulosuunta on ikkunan tai oven suunnasta. 
Tällöin voidaan saada huoneeseen hyvä kuuluvuus. Toisaalta mittaustulokset osoittavat sen, 
että ikkunan tai oven avaamisella ei ole juuri vaikutusta muiden huoneiden kuuluvuuteen tai 
jos signaalin suunta ei ole avatun ikkunan tai oven suunnasta.  

Selektiivikalvon poistamisella voidaankin saavuttaa parannusta kuuluvuuteen asunnoissa, 
mutta samalla heikennetään asunnon energiatehokkuutta. Keinoa voidaankin käyttää tarvitta-
essa osana kuuluvuuden parannuksen kokonaisratkaisussa, mutta siitä ei pelkästään ole ratkai-
semaan ongelmaa. Oven tai ikkunan avaamisen vaikutuksen mittaustulokset on esitetty ker-
rostalojen osalta kappaleessa 4.2.2.3 ja rivitalojen osalta kappaleessa 4.2.3.2. 
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4.2 Mittaustulokset 
Seuraavassa kappaleessa on esitetty tarkemmin mittaustulokset. Tulokset on jaettu erityyppis-
ten kohteiden mukaisesti ja tulokset on esitetty sekä histogrammi että CDF-kuvaajina.  

4.2.1 Kerrostalot 
Mittauksissa painotuttiin asuinkerrostaloihin, sillä yli 40 % suomalaisista asuu kerrostaloissa 
[52], ja kerrostalojen rakentaminen on keskittynyt rakennusyhtiöille. Kerrostalojen ominais-
piirre on se, että yksittäinen asukas tai perhe ei voi paljonkaan vaikuttaa rakennusvaiheessa 
rakenne- tai materiaalivalintoihin, eikä taloon asennettaviin tiedonsiirtotekniikan järjestelmiin 
tai niiden varauksiin. Liike- ja toimistorakennusten rakenne- ja materiaaliratkaisut ovat hyvin 
samantapaisia kuin asuinkerrostaloissa, mutta niihin tavallisesti yhteistyössä tietyn operaatto-
rin kanssa rakennetaan rakennuksen sisäverkko. Yritykset ovat valmiita maksamaan tiedon-
siirtotarpeidensa mahdollistavista ratkaisuista laitteiston hankinta, asennus- ja ylläpitokulut, 
jotka voivat olla huomattavan suuria. 

Toisaalta kerrostaloasuntojen asukkaiden tekemät valitukset matkapuhelinten kuuluvuuden 
ongelmista ovat viime aikoina lisääntyneet. 

Mittaussarjan yhtenä keskeisenä tavoitteena on selvittää uusien ja vanhojen kerrostalojen ul-
koseinien matkapuhelinverkon vaimennusten ero. Tulokset valmistumisajankohdan perusteel-
la jaotelluista asuinkerrostaloista on esitetty seuraavassa. 

4.2.2 Uudet kerrostalot 
Mitattuja rakennuksia: 11, Mittauspaikat: 18, Yksitäisiä mittauksia: ~500 

Uusien asuinkerrostalojen ryhmään kuuluivat ne kerrostalot, joissa tyypilliset tilat olivat 
asuinkäyttöön tarkoitettuja, ja jotka olivat rakenteilla tai joiden valmistumisesta aikaa oli 
enimmillään yksi vuosi. Mitattuja rakennuksia oli 11 kappaletta, jossa pyrittiin mahdollisuuk-
sien mukaan mittamaan tilanne useammassa kuin yhdessä huoneistossa. Erityistä huomiota 
kiinnitettiin siihen, että mitatut huoneistot valittiin eri puolilta taloa. Näin pyrittiin saamaan 
mahdollisimman tasapuolinen kuva vallitsevasta tilanteesta. Yksittäisiä asuntoja mitattiin 18 
kappaletta, ja mittauksia eri verkoilla ja operaattoreilla kertyi noin 500 kappaletta.  
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Kuva 5. Erään uuden ikkunan tyyppitarra. 

 

 

Kuva 6. Tyypillinen uuden kerrostalon betonielementtirakenne. 
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4.2.2.1 Ulko- / sisäsignaalitasoero 
Uusissa kerrostaloissa ulko- / sisäsignaalitaso eroaa keskimäärin 19–20 dB. GSM:n ja 
UMTS:n välinen ero on vain pari dB:tä.  

 
Kuva 7. Uusien kerrostalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot histogrammina. 

 

Kuvissa olevien histogrammien erilaiset viivanleveydet johtuvat mittausvektorien pituuksien 
eroista. UMTS:llä vektorin pituudet olivat yhdessä mittauksessa 300–500 ja GSM:llä 100–
200 näytettä. Histogrammeista on todettavissa jakaumien muodon lähestyminen normaalija-
kauman muotoa, joka kertoo osaltaan mittausten määrän olevan riittävä luotettavaan tulkin-
taan.  

Tarkasteltaessa GSM- ja UMTS-verkkojen vaimennuksia uusissa taloissa, voidaan tulosten 
todeta olevan suuruusluokaltaan ennakoitua tasoa. Yllättävää sen sijaan on, että yksittäisten 
rakennusmateriaalien mittauksissa havaitusta voimakkaasta taajuusriippuvuudesta huolimatta 
eri verkkojen vaimennukset ovat melko lähellä toisiaan. Syynä tähän on ilmeisesti se, että 
UMTS-verkko on kaupunkialueella huomattavasti tiheämpi kuin GSM-verkko. 
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Kuva 8. Uusien kerrostalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot vertailuhistogrammina.  

 

 

Kuva 9. Uusien kerrostalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot CDF-kuvaajana. 
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4.2.2.2 Ulko- / sisäsignaalitasoero (ensimmäisessä kerroksessa) 
Uusien kerrostalojen ulko- /sisäsignaalitasoero ensimmäisen kerroksen osalta on noin 21–24 
dB, joka on vain hieman (1–2 dB) korkeampi kuin taloissa kokonaisuudessaan.  

 
Kuva 10. Uusien kerrostalojen ulko- /sisäsignaalitasoero ensimmäisessä kerroksessa histo-

grammina. 
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Kuva 11. Uusien kerrostalojen ulko- /sisäsignaalitasoero ensimmäisessä kerroksessa vertailu-
histogrammina. 

 

Kuva 12. Uusien kerrostalojen ulko- /sisäsignaalitasoero ensimmäisessä kerroksessa CDF-
kuvaajana. 
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UMTS2100: keskiarvo=23.6 dB,
keskihajonta=5.6dB
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4.2.2.3 Sisäsignaalitasoero ovi auki / ovi kiinni 
Uusissa kerrostaloissa saadaan keskimäärin 4–6 dB:n parannus signaalitasoon, kun asunnon 
ikkuna tai ovi avataan. Parannus on samaa luokkaa sekä GSM:llä että UMTS:lla.  

 
Kuva 13. Uusien kerrostalojen ikkunan tai oven aukaisun aiheuttama parannus sisäsignaali-

tasoon histogrammina. 

 

 

Kuva 14. Uusien kerrostalojen ikkunan tai oven aukaisun aiheuttama parannus sisäsignaali-
tasoon vertailuhistogrammina. 
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Kuva 15. Uusien kerrostalojen ikkunan tai oven aukaisun aiheuttama parannus sisäsignaali-
tasoon CDF-kuvaajana. 

 

Edellä olevien kuvien (Kuva 13, Kuva 14, Kuva 15) perusteella voidaan nähdä, että ikkunan 
tai oven aukaiseminen paransi asuntojen signaalitasoa kokonaisuudessaan noin 5–10 dB ja 
keskiarvoina GSM:llä noin 5 dB ja UMTS:llä 6 dB. Voidaankin todeta, että parannus on pai-
kallisesti merkittävä, mutta asunnon kokonaiskuuluvuuteen vaikutus on kohtuullisen pieni. 
Mittaukset suoritettiin pääsääntöisesti huoneessa, jossa ikkuna tai ovi avattiin, jolloin mittaus-
ten antamat tulokset esittävät tilannetta vain siinä huoneessa, ei koko asunnossa.  
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4.2.2.4 Signaalitasoero ulkopuoli / lasitettu parveke 
Uusissa taloissa tutkittiin myös lasitetun parvekkeen vaikutusta signaalitasoon. Mittaukset 
suoritettiin lasitetulla parvekkeella ja toistettiin parvekkeen ulkopuolella. Parveke lasituksella 
todettiin olevan keskimäärin 3–4 dB:n heikentävä vaikutus signaalitasoon.  

 
Kuva 16. Lasitetun parvekkeen vaikutus signaalitasoon histogrammina. 
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Kuva 17. Lasitetun parvekkeen vaikutus signaalitasoon vertailuhistogrammina. 

 

Kuva 18. Lasitetun parvekkeen vaikutus signaalitasoon CDF-kuvaajana. 
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GSM900: keskiarvo=3.4 dB,
keskihajonta=5.8dB
UMTS2100: keskiarvo=3.9 dB,
keskihajonta=5.1dB
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4.2.2.5 Sisäsignaalitasoero kerros 2 / kerros 1 
Uusissa kerrostaloissa mitattiin myös ensimmäisen ja toisen kerroksen signaalitasoeroa. Mit-
tausten perusteella ensimmäisessä kerroksessa signaalitaso on noin 2–3 dB heikompi kuin 
toisessa kerroksessa, joten kerrostaloissa kerroksen vaikutus on melko pieni esimerkiksi ver-
rattuna rivitalojen tilanteeseen, joka on esitetty kappaleessa 4.2.3.3. 

 
Kuva 19. Uusien kerrostalojen sisäsignaalitasoeron muutos kerros 2 / kerros 1 histogrammina. 
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Kuva 20. Uusien kerrostalojen sisäsignaalitasoeron muutos kerros 2 / kerros 1 vertailuhisto-
grammina. 

 

 

Kuva 21. Uusien kerrostalojen sisäsignaalitasoeron muutos kerros 2 / kerros 1 CDF-
kuvaajana. 
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4.2.3 Uudet rivitalot 
Mitattuja rakennuksia: 4, Mittauspaikat: 5, Yksitäisiä mittauksia: ~100 

 

 

 

Kuva 22. Yleinen rivitalojen seinärakenne sekä periaatekuva. 
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4.2.3.1 Ulko- / sisäsignaalitasoero (alakerroksessa) 
Uusissa rivitaloissa keskimääräinen ulko- /sisäsignaalitasoero oli mittausten mukaan luokkaa 
20–23 dB. GSM- ja UMTS-tulokset olivat myös melko samoja.  

 
Kuva 23. Uusien rivitalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot histogrammina. 

 

 

Kuva 24. Uusien rivitalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot vertailuhistogrammina. 
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Kuva 25. Uusien rivitalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot CDF-kuvaajana. 
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4.2.3.2 Sisäsignaalitasoero ovi auki / ovi kiinni (alakerroksessa) 
Uusien rivitalojen mittauksista selviää, että avaamalla asunnon ikkunan tai oven saadaan kes-
kimäärin 4–5 dB:n parannus signaalitasoon. Tämä on paikallisesti merkittävä parannus, mutta 
ei riitä koko asunnon kuuluvuuden oleelliseen parantamiseen. 

Uusien rivitalojen tilanne on esitetty alla olevissa kuvissa (Kuva 26, Kuva 27, Kuva 28), kun 
asunnon ovi tai ikkuna on avattuna. Kuvaajista nähdään, että signaalitaso parantuu kyseisessä 
huoneessa noin 2–10 dB ja keskimäärin GSM:llä noin 4,5 dB ja UMTS:lle noin 5 dB.   

 
Kuva 26. Uusien rivitalojen ikkunan tai oven aukaisun aiheuttama parannus sisäsignaalitasoon 

histogrammina. 
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Kuva 27. Uusien rivitalojen ikkunan tai oven aukaisun aiheuttama parannus sisäsignaalitasoon 
vertailuhistogrammina. 

 

 

Kuva 28. Uusien rivitalojen ikkunan tai oven aukaisun aiheuttama parannus sisäsignaalitasoon 
CDF-kuvaajana. 
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4.2.3.3 Sisäsignaalitasoero kerros 2 / kerros 1 
Seuraavien kuvaajien (Kuva 29, Kuva 30, Kuva 31) perusteella rivitaloissa sisäsignaalitaso on 
noin 13–15 dB heikompi ensimmäisessä kerroksessa kuin toisessa kerroksessa. Tämä on 
oleellisesti suurempi muutos, kuin esimerkiksi kerrostaloissa, joiden tulokset on esitetty kap-
paleessa 4.2.2.5. 

 
Kuva 29. Uusien rivitalojen sisäsignaalitasoeron muutos kerros 2 /kerros 1 histogrammina. 

 

 

Kuva 30. Uusien rivitalojen sisäsignaalitasoeron muutos kerros 2 /kerros 1 vertailuhisto-
grammina. 
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Kuva 31. Uusien rivitalojen sisäsignaalitasoeron muutos kerros 2 / kerros 1 CDF-kuvaajana. 
  

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Tasoero [dB]

K
um

ul
at

iiv
in

en
 ja

ka
um

a

Uudet rivitalot, sisäsignaalitasoero kerros 2/kerros 1

 

 
GSM900: keskiarvo=13.1 dB,
keskihajonta=6.9dB
UMTS2100: keskiarvo=14.6 dB,
keskihajonta=5.1dB



 

TEKNINEN RAPORTTI 
2013 

 
   
 

 
 Sivu 46/104 

 

 

4.2.4  Vanhat kerrostalot 
Mitattuja rakennuksia: 10, Mittauspaikat: 18, Yksitäisiä mittauksia: ~225 

Radiosignaalien kannalta vanhoiksi luokiteltavia asuinkerrostaloja mitattiin tässä projektissa 
10 kappaletta, joissa signaalitasot tutkittiin yhteensä 18 asunnossa. Vanhoiksi luokiteltiin ra-
kennukset, joissa oli yli 20 vuotta vanhat alkuperäiset ulkoseinät ja sitä aikakautta vastaavat 
ikkunarakenteet. Tulokset mittauksista ovat seuraavat. 

4.2.4.1 Ulko- / sisäsignaalitasoero 
Vanhoissa kerrostaloissa kokonaisvaimennus mittauksissa oli noin 6–9 dB. Joka on huomat-
tavasti alhaisempi, kuin uusissa kerrostaloissa, joiden mittaustulokset on esitelty kappaleessa 
4.2.2.1. 

 
Kuva 32. Vanhojen kerrostalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot histogrammina. 

 

Seuraavissa kuvissa eri taajuuksilla toimivien GSM- ja UMTS-verkkojen tulokset on yhdistet-
ty ja kuvattu histogrammina ja CDF-muodossa. 
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Kuva 33. Vanhojen kerrostalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot vertailuhistogrammina. 

 

 

Kuva 34. Vanhojen kerrostalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot CDF-kuvaajana. 

 
Vanhojen talojen mittauksista saadut tulokset eivät enää noudata normaalijakaumaa, joka tu-
lee ottaa huomioon varsinkin CDF-kuvaa tulkittaessa. Tulosten keskihajonta on uusien talojen 
vastaavaa lukua pienempi, mutta suhteutettuna selvästi pienempiin vaimennusarvoihin hajon-
taa on enemmän. Jakaumat kuitenkin noudattavat siinä määrin normaalijakauman yleistä 
muotoa, että niiden pohjalta voidaan jatkossa arvioida talojen keskimääräisen vaimennuksen 
kehittymistä.  

-15 -10 -5 0 5 10 15 20
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Tasoero [dB]

K
um

ul
at

iiv
in

en
 ja

ka
um

a

Vanhat kerrostalot, ulko-/sisäsignaalitasoero

 

 
GSM900: keskiarvo=6.1 dB,
keskihajonta=5.3dB
UMTS2100: keskiarvo=8.5 dB,
keskihajonta=4.5dB



 

TEKNINEN RAPORTTI 
2013 

 
   
 

 
 Sivu 48/104 

 

 

4.2.5  Vanhat rivitalot 
Tässä kappaleessa esitetään vanhojen rivitalojen mittaustulokset. Vanhoiksi rivitaloiksi luet-
tiin rungoltaan yli 20 vuotta vanhat talot, joissa ei ollut selektiivilaseja 

4.2.5.1 Ulko- / sisäsignaalitasoero (alakerroksessa) 
Vanhojen rivitalojen tilanne (ensimmäisessä kerroksessa) on samaa luokkaa kuin vanhoissa 
kerrostaloissa. Vaimennukset ovat keskimäärin 5–8 dB:n luokkaa.  

 
Kuva 35. Vanhojen rivitalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot alakerrassa histogrammina. 
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Kuva 36. Vanhojen rivitalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot vertailuhistogrammina. 

 

 

Kuva 37. Vanhojen rivitalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot CDF-kuvaajana. 
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4.2.6 Uudistetut vanhat kerrostalot 
Tässä kappaleessa esitetään vanhojen, mutta vasta uudistettujen kerrostalojen mittaustulokset. 
Uudistamisella tarkoitetaan ikkunoiden ja eristyksen uudistamista.  

4.2.6.1 Ulko- / sisäsignaalitasoero 
Uudistetuissa vanhoissa kerrostaloissa vaimennukset ovat luokkaa 12–13 dB, jolloin ne ovat 5 
dB korkeampia kuin uudistamattomissa kerrostaloissa. Eli peruskorjaamisella ja ikkunoiden 
vaihtamisella heikennetään myös signaalitasoa, mutta usein ei niin paljoa, että siitä aiheutuisi 
ongelmia.  

 
Kuva 38. Uudistettujen vanhojen kerrostalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot histogrammina. 
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Kuva 39. Uudistettujen vanhojen kerrostalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot vertailuhistogram-
mina. 

 

 

Kuva 40. Uudistettujen vanhojen kerrostalojen ulko- /sisäsignaalitasoerot CDF-kuvaajana. 
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4.2.7 Uudet liiketilat (kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa) 
Tässä kappaleessa tutustutan uusien liiketilojen tuloksiin. Mitatut liiketilat ovat sijainneet ker-
rostalojen ensimmäisissä kerroksissa.  

Mitattuja rakennuksia: 2, Mittauspaikat: 4, Yksitäisiä mittauksia: ~50 

4.2.7.1 Ulko- / sisäsignaalitasoero 
Uusien liiketilojen, jotka sijaitsevat kerrostalon katutasossa mittauksissa todettiin, että vai-
mennukset ovat todella suuria eli noin 30 dB, jolloin useimmiten puhelimien käyttö ei enää 
onnistu sisätiloissa.  

 
Kuva 41. Uusien liiketilojen (kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa) ulko- 

/sisäsignaalitasoerot histogrammina. 
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Kuva 42. Uusien liiketilojen ulko- /sisäsignaalitasoerot (kerrostalon ensimmäisessä kerrokses-

sa) vertailuhistogrammina. 

 

 

Kuva 43. Uusien liiketilojen ulko- /sisäsignaalitasoerot (kerrostalon ensimmäisessä kerrokses-
sa) CDF-kuvaajana. 
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4.2.8 Uudet liiketilat (isot rakennukset) 
Tässä kappaleessa tarkastellaan mittaustuloksia uusien isoissa rakennuksissa sijaitsevien liike-
tilojen osalta. Mittauskohteita oli vain yksi.  

4.2.8.1 Ulko- / sisäsignaalitasoero 
Uusissa liiketiloissa kuten ostoskeskuksissa mittausten perusteella vaimennuksiksi saatiin 
luokka 26–27dB:n arvoja, jolloin matkapuhelimien käyttö sisätiloissa ei juuri onnistu. 

 
Kuva 44. Uusien liiketilojen (isot rakennukset) ulko- /sisäsignaalitasoerot histogrammina. 
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Kuva 45. Uusien liiketilojen (isot rakennukset) ulko- /sisäsignaalitasoerot vertailuhistogram-

mina. 

 

 

Kuva 46. Uusien liiketilojen (isot rakennukset) ulko- /sisäsignaalitasoerot CDF-kuvaajana. 
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GSM900: keskiarvo=26.8 dB,
keskihajonta=6.9dB
UMTS2100: keskiarvo=26.5 dB,
keskihajonta=7.9dB
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4.2.9 Julkiset rakennukset (Lukio) 
Tässä kappaleessa tutustutaan yhden julkisen rakennuksen mittaustuloksiin. Vaikka tuloksia 
on vain yhdestä kohteesta antaa se hyvän kuvan siitä, kuinka ongelmallisia uudet isot raken-
nukset ovat.  

Mitattuja rakennuksia: 1, Mittauspaikat: 5, Yksitäisiä mittauksia: ~60 

4.2.9.1 Ulko- / sisäsignaalitasoero 
Mittauksissa tutkittiin myös vastavalmistuneen julkisen rakennuksen vaimennuksia ja todet-
tiin, että vaimennukset ovat luokkaa 22–24 dB. Tuloksia parantaa se seikka, että rakennukses-
sa oli yhden operaattorin toistin, jonka vuoksi tulokset osoittavat parempaa tilannetta, kuin se 
todellisuudessa oli.  

 
Kuva 47. Uusien isojenrakennusten ulko- /sisäsignaalitasoerot histogrammina. 
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Kuva 48. Uusien isojen rakennusten ulko- /sisäsignaalitasoerot vertailuhistogrammina. 

 

Kuva 49. Uusien isojenrakennusten ulko- /sisäsignaalitasoerot CDF-kuvaajana. 
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GSM900: keskiarvo=22.3 dB,
keskihajonta=8.8dB
UMTS2100: keskiarvo=23.7 dB,
keskihajonta=8dB
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4.3 Vertailu 
Tässä kappaleessa on verrattu uusien ja vanhojen kerros- ja rivitalojen ulko- 
/sisäkuuluvuuseroa sekä ensimmäisen ja toisen kerroksen kuuluvuuseroa toisiinsa. 

Kuvia tarkasteltaessa huomio kiinnittyy negatiivisiin arvoihin, joiden mukaan sisällä talossa 
signaalitasot olisivat korkeampia kuin talon ulkopuolella. Näin ei kuitenkaan ole, vaan nega-
tiiviset arvot ovat seurausta ulko- ja sisäkenttämittausten ajallisesta ja paikallisesta synk-
ronoimattomuudesta. Ilmiö on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.1.  Aikaisemmin esitettyjen 
kuvien (Kuva 7 ja Kuva 32) asteikot ovat erilaiset, mutta keskimääräiset vaimennusarvot (uu-
silla taloilla 19 dB:tä GSM:lle ja 21 dB:tä 3G:lle ja vanhoille taloille 6 dB:tä ja 8 dB:tä vas-
taavasti) ovat suuruusluokaltaan erilaisia. Hajonta vanhojen talojen mittaustuloksissa on hie-
man pienempää. Tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä yksittäisiä mittauskohteita sekä 
uusissa että vanhoissa taloissa oli 18 kappaletta. Mittauksia kertyi yli 200 kappaletta kummal-
lekin talotyypille. Tuloksia vertailtaessa on syytä huomioida, että uusien talojen kuvaajat an-
tavat hieman todellisuutta paremman kuvan vaimennuksista. Tämä selittyy sillä, että osassa 
mittauskohteita jokin operaattoreiden signaaleista oli niin heikko, että siitä ei saatu luotettavaa 
mittausvektoria. Tällöin sitä ei voitu verrata talon ulkopuolella olevaan signaalinvoimakkuutta 
kuvaavaan vektoriin, ja kyseisen operaattorin tulos jäi pois kokonaistarkastelusta. Kokonais-
kuvaan syntyy siis hieman positiivista virhettä kun osa huonoimmista tuloksista jää pois. Vir-
he ei kuitenkaan ole merkittävä, sillä alle 10 % mittauksista jouduttiin edellä olevasta syystä 
hylkäämään.  

Seuraavassa kuvassa (Kuva 50) esitetään uusien ja vanhojen kerrostalojen vaimennukset. Ku-
viin on kerätty kaikkien mitattujen kohteiden erovektorit, koostettuna kaikilta kolmelta ope-
raattorilta, pois lukien edellä mainitut yksittäiset mittaukset, joista erovektoria ei saatu. Ku-
vassa molemmat talotyypit on yhdistetty ja talotyyppien keskimääräisistä erokäyristä on las-
kettu uusien ja vanhojen talotyyppien väliset keskimääräiset erot. 
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Kuva 50. Uusien ja vanhojen talojen signaalitasoerojakauma. 
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Vertailu: Ulko-/sisäsignaalitasoero uudet kerrostalot ja vanhat kerrostalot

 

 

GSM900: keskiarvo=13.3 dB,
keskihajonta=1.9dB
UMTS2100: keskiarvo=13 dB,
keskihajonta=2.1dB
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4.3.1 Uusien ja vanhojen kerrostalojen vertailu 
Seuraavissa kuvissa (Kuva 51, Kuva 52) on vertailtu uusien ja vanhojen kerrostalojen ulko- 
/sisäsignaalitasoaeroa toisiinsa. Kuvaajissa punainen pylväs tai käyrä kuvaa uusia taloja ja 
sininen vanhoja taloja. Kuten histogrammikuvaajista voidaan havaita, on uusien talojen vai-
mennus sekä GSM:llä että UMTS:llä keskimäärin noin 13 dB suurempi kuin vanhojen talojen. 

 

Kuva 51. Uusien ja vanhojen talojen signaalitasoerohistogrammit. 

 

 

Kuva 52. Uusien ja vanhojen kerrostalojen signaalitasoerojen CDF-kuvaajat. 

 

Edellä olevat kuvat esitettävät uusien ja vanhojen talojen keskimääräiset signaalitasoerot. 
Käyrien yhdenmukaisuus ja symmetrinen muoto tukevat käsitystä tulosten luotettavuudesta, 
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sillä kohdekohtaisten erojen vaikutukset ovat tasoittuneet. Samoin mittauskohteiden tulokset 
ovat toisistaan riippumattomia, ja mittalaitteiden virhe RSCP- ja Rx-level-tasojen osalta kes-
kiarvottuu lähelle nollaa.  

Kuvaajien tulkinnassa voidaan uusien ja vanhojen talojen välisenä erona pitää 13 dB:n suu-
ruusluokkaa. Kuvassa olevien käyrien muoto kertoo taustadatan olevan lähes normaalijakau-
tunutta, ja silloin kumulatiivisen jakauman 0,5-tason leikkaavia pisteitä voidaan pitää myös 
keskiarvoina. 

Yllättävä piirre tuloksissa on se, että sekä GSM900- että UMTS2100-verkkojen erot ovat uu-
sissa ja vanhoissa taloissa lähes täysin samat, vaikka rakenteiden vaimennukset ovat voimak-
kaasti taajuudesta riippuvia. Selitys tälle on se, että rakenteiden taajuusriippuvuus on saman-
kaltaista materiaaleista ja niiden absoluuttisten arvojen erosta huolimatta. Suhteelliset erot eri 
taajuudella toimivien verkkojen välillä näyttävät siis säilyvän eri-ikäisissä, rakenteeltaan sa-
mankaltaisissa taloissa.  
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4.3.2 Uusien ja vanhojen rivitalojen vertailu 
 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 53) on vertailtu uusien ja vanhojen rivitalojen vaimennuksista. 
Kuvaan on kerätty kaikkien mitattujen kohteiden erovektorit, koostettuna kaikilta kolmelta 
operaattorilta. Kuvaajasta edellä mainitut yksittäiset mittaukset, joista erovektoria ei saatu. 
Kuvassa molemmat talotyypit on yhdistetty ja talotyyppien keskimääräisistä erokäyristä on 
laskettu uusien ja vanhojen talotyyppien väliset keskimääräiset erot. 

 

Kuva 53. Vanhojen ja uusien rivitalojen CDF-kuvaajat. 

 

Kuvissa (Kuva 53, Kuva 54) on vertailtu uusien ja vanhojen rivitalojen ulko- 
/sisäsignaalitasoeroa toisiinsa. Kuvaajissa punainen pylväs tai käyrä kuvaa uusia taloja ja si-
ninen vanhoja taloja. Kuten histogrammikuvaajista voidaan havaita, on uusien talojen vai-
mennus GSM:llä noin 14,5 dB ja UMTS:llä noin 16 dB suurempi kuin vanhojen talojen vai-
mennus. 
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Vertailu: Ulko-/sisäsignaalitasoero uudet rivitalot ja vanhat rivitalot

 

 

GSM900: keskiarvo=14.3 dB,
keskihajonta=2dB
UMTS2100: keskiarvo=15.9 dB,
keskihajonta=2.3dB
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Kuva 54. Vanhojen ja uusien rivitalojen vertailuhistogrammit. 

 

  

Kuva 55. Vanhojen ja uusien rivitalojen CDF-kuvaajat. 
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Vertailu: GSM ulko-/sisäsignaalitasoero uudet rivitalot ja vanhat rivitalot

 

 

vanhat GSM900: keskiarvo=5.4 dB,
keskihajonta=6.3dB
uudet GSM900: keskiarvo=19.8 dB,
keskihajonta=7.7dB
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Vertailu: UMTS ulko-/sisäsignaalitasoero uudet rivitalot ja vanhat rivitalot

 

 

vanhat UMTS2100: keskiarvo=7 dB,
keskihajonta=4.8dB
uudet UMTS2100: keskiarvo=22.9 dB,
keskihajonta=6.9dB
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4.3.3 Uusien kerros- ja rivitalojen kerros 2 / kerros 1 vertailu 
Seuraavassa kuvassa (Kuva 56) on esitetty uusien kerros- ja rivitalojen ensimmäisen ja toisen 
kerroksen signaalitasojen ero. Kuvaajaan on kerätty kaikkien mitattujen kohteiden erovektorit 
koostettuna kaikilta kolmelta operaattorilta. Kuvaajasta on jätetty pois edellä mainitut yksit-
täiset mittaukset, joista erovektoria ei saatu. Kuvassa molemmat talotyypit on yhdistetty ja 
talotyyppien keskimääräisistä erokäyristä on laskettu uusien ja vanhojen talotyyppien väliset 
keskimääräiset erot. 

 

 

Kuva 56. Uusien kerros- ja rivitalojen kerros 2 / kerros 1 CDF-kuvaajat. 

 

Kuvissa (Kuva 57, Kuva 58) on vertailtu uusien kerros- ja rivitalojen ensimmäisen ja toisen 
kerroksen sisäsignaalitasoeroa toisiinsa. Kuvaajissa punainen pylväs tai käyrä kuvaa rivitaloja 
ja sininen kuvaa kerrostaloja. Kuten histogrammikuvaajista voidaan havaita, on kerrostalojen 
vaimennus ensimmäisessä kerroksessa noin 2,5–3 dB suurempi kuin toisessa kerroksessa. 
Taas rivitalojen vaimennus ensimmäisessä kerroksessa on noin 13–15 dB suurempi, kuin toi-
sessa kerroksessa. 
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Vertailu: Sisäsignaalitasoero kerros 2 / kerros 1 uudet kerrostalot ja uudet rivitalot

 

 

GSM900: keskiarvo=10.6 dB,
keskihajonta=1.2dB
UMTS2100: keskiarvo=11.8 dB,
keskihajonta=0.6dB
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GSM (keskiarvo 10.5 dB) 

 

UMTS (keskiarvo 11.5 dB) 

 

Kuva 57. Uusien kerros- ja rivitalojen kerros 2 / kerros 1 vertailuhistogrammit. 

 

  

Kuva 58. Uusien kerros- ja rivitalojen kerros 2 / kerros 1 CDF-kuvaajat. 
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Vertailu: GSM sisäsignaalitasoero kerros 2 / kerros 1 uudet kerrostalot ja uudet rivitalot

 

 
kerrostalot GSM900: keskiarvo=2.6 dB,
keskihajonta=6.2dB
rivitalot GSM900: keskiarvo=13.1 dB,
keskihajonta=6.9dB
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Vertailu: UMTS sisäsignaalitasoero kerros 2 / kerros 1 uudet kerrostalot ja uudet rivitalot

 

 
kerrostalot UMTS2100: keskiarvo=2.9 dB,
keskihajonta=4.9dB
rivitalot UMTS2100: keskiarvo=14.6 dB,
keskihajonta=5.1dB
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4.3.4  Uusien kerrostalojen vertailu liiketila/asunto katutasossa 
Seuraavassa kuvassa (Kuva 59) verrataan uusia asuinkerrostaloja vastaaviin liiketiloihin sa-
mantyyppisissä taloissa. Kuvaajaan on kerätty kaikkien tämän tyyppisten kohteiden erovekto-
rit kaikilta kolmelta operaattorilta. Tuloksista pois on jätetty edellä mainitut yksittäiset mitta-
ukset, joista erovektoria ei saatu.  

 

Kuva 59. Liiketilojen ja asuntojen CDF-kuvaajat. 

 

Seuraavissa kuvissa (Kuva 60 ja Kuva 61) on esitetty kerrostalojen katutasoissa olevien liike-
tilojen ja asuntojen ulko- /sisäsignaalitasoerot. Sininen käyrä tai palkki kuvaa asunnon tilan-
netta ja punainen vastaavasti liiketilan tilannetta. Kuvaajien perusteella asunnoissa signaalita-
so oli GSM:llä noin 8,5 dB ja UMTS:llä noin 4,5 dB parempi kuin vastaavasti sijaitsevassa 
liiketilassa.  
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Vertailu:  Ulko-/sisäsignaalitasoero uudet kerrostalot 1.kerros liiketila  ja asunto

 

 

GSM900: keskiarvo=8.3 dB,
keskihajonta=1.1dB
UMTS2100: keskiarvo=4.3 dB,
keskihajonta=0.9dB
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GSM (keskiarvo 8.5 dB) 

 

UMTS (keskiarvo 4.5 dB) 

 

Kuva 60. Liiketilojen ja asuntojen vertailuhistogrammit. 

 

 
 

Kuva 61. Liiketilojen ja asuntojen CDF-kuvaajat. 

 

 

 

 

 

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Tasoero [dB]

K
um

ul
at

iiv
in

en
 ja

ka
um

a

Vertailu:  GSM ulko-/sisäsignaalitasoero uudet kerrostalot 1.kerros liiketila  ja asunto

 

 
asunto GSM900: keskiarvo=21.6 dB,
keskihajonta=5.8dB
liiketila GSM900: keskiarvo=29.9 dB,
keskihajonta=5.7dB
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Vertailu:  UMTS ulko-/sisäsignaalitasoero uudet kerrostalot 1.kerros liiketila  ja asunto

 

 
asunto UMTS2100: keskiarvo=24.2 dB,
keskihajonta=5.4dB
liiketila UMTS2100: keskiarvo=28.5 dB,
keskihajonta=5.9dB
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5 Tekniset ratkaisumallit 
Seuraavassa on esitelty erilaisia matkapuhelinverkkojen kuuluvuusongelmien ratkaisuvaih-
toehtojen pääsuuntia. Tässä raportissa mahdolliset ratkaisut on jaoteltu kahteen kategoriaan, 
joiden erona on aktiivisten laitteiden esiintyminen järjestelmässä. Ensimmäisen ryhmän muo-
dostavat laitteet ja laitteistot, jotka ovat puhtaasti radioteknisiä. Ne perustuvat signaalin vah-
vistamiseen jollakin aktiivisella komponentilla, laitteella tai järjestelmällä. Koska signaalin 
vahvistaminen mahdollisesti haittaa muuta verkon toimintaa, tulee vahvistuksen olla kontrol-
loitavissa verkonhallinnan metodeilla. Verkonhallinta on perinteisesti kuulunut suurille lu-
vanvaraisille toimijoille, joita ovat kansallisesti verkko-operaattorit. Heillä on siis vastuu omi-
en taajuusalueidensa käytöstä ja valvonnasta. Operaattoreiden hallinnassa olevat ratkaisuvaih-
toehdot ovat seuraavia:  

• Tukiasemaverkon tiivistäminen 

• Mikrotukiasemat 

• Kotitukiasemat 

• Aktiiviset toistimet 

• Hajautetut antennijärjestelmät 

Edellisten lisäksi kuuluvuusongelmiin on olemassa mahdollisia rakenteisiin integroitavia rat-
kaisuvaihtoehtoja, jotka eivät sisällä aktiivisia komponentteja (vahvistimia). Yhteisesti niistä 
käytetään nimitystä passiiviset ratkaisut. Näiden ratkaisujen suurimpana rajoituksena on te-
hokkuus ja vaikuttavuus. Tyypillisesti passiivisina esitetyillä ratkaisuilla saadaan huomattavaa 
parannusta vain yhteen tilaan, esimerkiksi huoneeseen, ja parannuksen edellytyksenä on ver-
raten voimakas signaalitaso ulkoseinän ulkopuolella. Ratkaisujen toimintaan vaikuttaa oleelli-
sesti signaalin tulokulma ulkoseinään tai rakenteeseen nähden. Käytännössä ratkaisujen käyt-
tökelpoisuutta arvioitaessa pitää tuntea tukiaseman/tukiasemien sijainti, ja talon ulkopuolella 
oleva operaattorikohtainen matkapuhelinverkon signaalitaso. 

Vaikka toiminnan arviointi tulee perustua eri operaattoreiden verkkojen signaalitasojen mit-
taamiseen, ovat passiiviset ratkaisut luonteeltaan operaattoreista riippumattomia. Käytetystä 
teknologiasta sen sijaan ne eivät ole riippumattomia, sillä yleisesti passiiviset ratkaisut toimi-
vat sitä heikommin, mitä laajakaistaisempia ne ovat. Poikkeuksena tähän ovat erilaiset aukot 
ja ikkunat, joissa ei ole selektiivikalvoja. 
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Passiivisien järjestelmien etuja ovat riippumattomuus ulkoisesta tehonsyötöstä, riippumatto-
muus operaattorivalinnasta ja se, että ne eivät aiheuta häiriöitä muille järjestelmille. Lisäksi ne 
ovat tietyin edellytyksin integroitavissa rakenteisiin. Passiivisten ratkaisujen jaottelu voidaan 
tehdä esimerkiksi seuraavasti: 

• Passiiviset ”toistimet” 

• FSS-ratkaisut 

• Antenniryhmät 

• Selektiivittömät ikkunat 

5.1 Rakennustekniset ratkaisut 
Mobiiliverkkojen signaalien vaimenemiseen voidaan vaikuttaa useilla erityyppisillä rakenne-
ratkaisuilla. Tässä kappaleessa on esitetty asioita, joita talonrakentajat voivat huomioida jo 
rakennusvaiheessa.  

5.1.1 Passiiviset ratkaisut 
Tässä kappaleessa esitetään erityyppisiä passiivisia ratkaisuja, joiden avulla mobiiliverkkojen 
signaalitasoa voidaan parantaa. Passiivissa järjestelmissä ei nimensä mukaisesti käytetä aktii-
visia laitteita vaan laitteistot toimivat itsenäisesti ilman sähköä. 

5.1.1.1 Aukot 
Tarkasteltaessa materiaaliin tehtäviä aukkoja RF-signaalien sisätilapeiton näkökulmasta, tulee 
ottaa huomioon signaalien etenemisen fysikaaliset perusilmiöt – interferenssi ja taittuminen. 
Nämä perusilmiöt voidaan selittää Huygens-Fresnel-periaatteella, jossa jokainen kappaleen 
kulmapiste, jonka etenevä sähkö- tai magneettikenttä kohtaa, muodostaa puolestaan uuden 
joka suuntaan laajenevan aaltorintaman. 

Kenttien etenemisen edellytyksenä on, että aukko on fyysisiltä mitoiltaan vähintään kenttien 
aallonpituuden suuruinen. Jos edellä mainittu ehto täyttyy, jokainen aukon läpi kulkeva aalto-
rintama muodostaa uuden aaltorintaman, joka toinen toistaan vahvistaen muodostaa aukon 
toisella puolella puhtaan aaltokuvion. 
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Kuva 62. Aaltojen eteneminen aukosta. 

 

Matkapuhelinsignaalien etenemistä merkittävästi helpottavan aukon fysikaalisen koon arvi-
oinnissa käytettiin laboratorioon rakennettua seinämää, jossa seinämän pinnassa olevissa le-
vyissä oli johtava pintamateriaali. Seinämän rajoittama tila oli kooltaan 2,5*1,5 m, ja seinä-
män paksuus oli 12,5 cm. Mittaukset suoritettiin antenniparilla, joista lähetysantennina käytet-
tiin A-INFOMW JXTXLB-880-NF-torviantennia, ja vastaanottoantennina ympärisäteilevää 
JXT-XDQ800/2500-3/5A-antennia. Lähetyssignaali tuotettiin Rohde&Schwarz  SMJ100A-
signaaligeneraattorilla ja vastaanottoantennista saatava signaali tuotiin Rohde&Schwarz  
FSG-spektrianalysaattoriin RG 213-koaksiaalikaapelilla. Mittaukset suoritettiin 900 MHz:n ja 
2,1 GHz:n taajuusalueilla. 

Mittausten toteutuksessa eristelevyyn tehtiin aukkoja, joiden koot vaihtelivat. Lähtökohdaksi 
aukkojen fyysiselle koolle asetettiin 900 MHz aallonpituus, ja polarisaationa käytettiin pysty-
polarisointia. 

Vastaanotinantenni sijoitettiin tarkastelutilan keskelle, noin 1,4 m etäisyydelle aukosta. Näin 
menetellen varmistettiin että toimittiin kaukokentän alueella.  Sekä lähetysantennin että vas-
taanottoantennin korkeus lattiatasosta oli 1,5 m.  

Lähetysantennina käytetyn torviantennin paikkaa vaihdettiin suhteessa aukkoon niin, että tu-
lokulmaksi saatiin 90, 60, 45 ja 30 astetta. Referenssimittauksena käytettiin tilannetta, jossa 
seinäeristeessä ei ollut minkäänlaista aukkoa. Tutkittujen aukkojen koot olivat 15x15 cm, 
30x15 cm, 60x15 cm, 30x23 cm, 60x23 cm, 30x30 cm, 60x30 cm, joissa ensimmäinen luku 
on aina korkeus ja toinen aukon leveys. 
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Mittaustulokset on esitetty seuraavaksi esitetyn kuvan (Kuva 63) yhteydessä. 

 
 

Kuva 63. Aukon periaatekuva ja vaimennustaulukko. 

 
Niin kuin taulukosta voidaan todeta, parhaat tulokset saavutetaan suunnikkaan muotoisella 
aukolla, jonka korkeus on 60 cm ja leveys 30 cm. Luonnollisesti seinärakenteiden ainevah-
vuudet vaikuttavat tuloksiin silloin kun radiosignaali saapuu pienemmissä kulmissa aukon 
tasopintaan verrattuna. 

Aukkoihin perustuvat mittaukset kerrostaloissa 
Edellä esitetyn aukkomittaussarjan tuloksia voidaan verrata talomittauksissa suoritettuihin 
kokeisiin, joissa parvekkeen ovi avattiin, ja mitattiin oven avaamisen vaikutusta sisällä ole-
vaan signaalitasoon, kun referenssinä oli tilanne, jossa ovi oli kiinni. 

Mittausmenetelmä oli huoneistomittauksissa edellä kuvattuun kahden antennin, signaali-
generaattorin- ja spektrianalysaattorin menetelmään verrattuna erilainen, lähetysantennina oli 
matkapuhelinverkon tukiasema ja vastaanottimena Nokia C5-03 puhelin, johon oli asennettu 
Aniten Nemo Handy-ohjelmisto. Tyypillinen parvekkeen oven koko oli 200*80 cm. Mittauk-
sia tehtiin 22 eri kohteessa, ja mittauksia kaikkiaan kertyi noin 60 kappaletta. Mittausten pe-
rusteella kokonaisen oven avaamisen aiheuttama parannus oli keskimäärin 4–6 dB:ä. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 64) on esitetty parvekkeiden oven avaamisen vaikutukset. 
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Kuva 64. Kerrostaloissa parvekkeen oven avaamisen vaikutus sisätilan signaalitasoon. 

 

Edellä esitettyjen kuvaajien perusteella voidaan arvioida keskimääräiseksi suuren aukon vai-
kutukseksi noin 5 dB, joka on merkittävä parannus, mutta ei yksin ratkaise kuuluvuusongel-
mia asunnon sisätiloissa. Merkille pantavaa kuitenkin on se, että 20 %:ssa tapauksista aukolla 
saatava parannus oli 10 dB:ä tai enemmän. Yhteinen selitys ilmiölle on se, että signaalin tu-
losuuntaa määrää aukosta saatavan hyödyn. 

Virhelähteinä mittausmenetelmässä olivat oven lasipinnan aiheuttamat heijastukset sekä par-
vekkeen rakenne, joka aiheutti katveita osalle signaalin tulosuunnista. Parvekkeen oven aihe-
uttamat heijastukset vaikuttivat mittaustuloksiin riippuen oven lasipinnan, signaalin tulokul-
man ja matkapuhelimen keskinäisistä kulmista. Tätä arvioidessa tulee muistaa, että 900 
MHz:llä signaalin vaihekulma kääntyy 180 astetta jo noin 15 cm matkalla. Edellä kuvattu 
ilmiö aiheuttaa paikallisia, hyvin voimakkaita signaalitason arvoja, ja vastaavasti paikallisesti 
hyvin matalia arvoja. Tästä johtuen johtopäätösten teko on syytä perustaa vain keskiarvoihin. 

Yleisesti johtopäätöksenä tuloksista voidaan todeta aukkojen parantavan merkittävästi signaa-
litasoja siinä tapauksessa, että aukkoja on mahdollista järjestää sille seinälle, josta signaalien 
tiedetään tulevan. Toinen mahdollisuus on pyrkiä aukottamaan useampaan ilmansuuntaan 
olevia ulkoseiniä, mutta esimerkiksi kerrostalojen pienissä asunnoissa tyypillisesti huoneistol-
la on vain yksi ulkoseinä, ja se on luonnollisesti matkapuhelinverkkojen kannalta sattumanva-
raisessa suunnassa. 
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Aukkojen osalta tulee vielä painottaa, että edellä kuvatut aukot ovat aukkoja vain radiotaa-
juuksien kannalta, ja jotka ovat tavallisesti täytetty jollakin radiotaajuuksia läpäisevällä ai-
neella, mutta joilla muuten on vaadittavat rakennustekniset ominaisuudet esim. kosteusteknii-
kan ja energiatehokkuuden näkökulmasta. 

Jos pientaloissa käytetään metallipäällysteisiä lämmöneristeitä, tavallisesti riittävä sisätilojen 
signaalitaso saavutetaan vaihtamalla osa metallipäällysteisistä levyistä tuotteisiin, joista me-
tallipäällysteet puuttuvat. Eristevalmistajilta on saatavissa ohjeet, jotka tulee ottaa huomioon 
jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.  

5.1.1.2 Passiiviset toistimet ja antenniryhmät 
Passiivisten toistinjärjestelmä perustuu kahteen toisiinsa vähähäviöisellä kaapelilla kytkettyyn 
antenniin. Rakennuksen ulkopuolelle sijoitettavassa ulkoantennissa tulee olla säänkesto-
ominaisuuksien lisäksi mahdollisimman suuri vahvistus, joka antenniteorian mukaan saavute-
taan kaventamalla antennin keilaa. Käytännössä ulkoantennin vahvistuksen tulee olla yli 10 
dBi:tä. 

Sisäantenni puolestaan sijoitetaan tilaan, jonka signaalitasoa halutaan parantaa. Tällöin anten-
nilta vaaditaan tavallisesti laajempaa, esimerkiksi 90 asteen säteilykuviota, jolloin vahvistus 
laskee 5-9 dBi:n suuruusluokkaan. 

Antennit yhdistetään toisiinsa koaksiaalikaapelilla, jonka impedanssi tulee olla sama kuin 
antennien. Koaksiaalikaapelin tyyppi ja mitoitus on aina kompromissi, sillä häviöiden mini-
mointi johtaa aina paksumpaan kaapeliin, jonka asennus on rajoitetun taivutussäteen ja ulko-
näkökysymysten vuoksi usein haasteellista. Antennien välisen kaapelin tulee olla mahdolli-
simman lyhyt, mutta tavallisesti kaapelin mittaa joudutaan kasvattamaan ulkoantennin asen-
nuspaikkojen rajoitusten vuoksi. 

Radioaaltojen etenemisen teoreettisessa tarkastelussa otetaan lähtökohdaksi usein vapaan tilan 
vaimennus (FSL - Free Space Loss). FSL:n taustalla on tulkinta, jonka mukaan jokainen ra-
dioaaltoja säteilevä objekti voidaan nähdä yksittäisenä ympärisäteilevänä säteilylähteenä. Sä-
teilylähteen läheisyydessä yksittäisen säteilijän säteilykuvio on pallomainen, ja etäisyyden 
kasvaessa riittävästi säteilevä energia voidaan nähdä sähkö- ja magneettikenttien muodosta-
mana tasoaaltona. 
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Kuva 65. Periaatekuva puhelin vapaassa tilassa 
 

Yksinkertaisimmassa tapauksessa, jossa monitie-etenemistä ei huomioida, vapaan tilan 
vaimennusta kuvataan seuraavalla kaavalla 
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joka esitetään tavallisesti logaritmisessa muodossa (dB-arvoina) seuraavasti 
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jossa d on lähettävän pisteen ja vastaanottimen etäisyys metreinä, λ aallonpituus metreinä, f 
taajuus Herzeinä, ja c on valon nopeus. 

Kaavasta on helppo todeta vaimennuksen (𝐿dB) kasvavan nopeasti taajuuden ja/tai etäisyy-
den kasvaessa. Seuraavassa esitetty Taulukko 2 ja Kuva 66 esittävät riippuvuutta etäisyydestä. 
Kuvista vasemmanpuolinen kuvaa vaimennusta ulkoantennin kannalta, etäisyys lähimpään 
tukiasemaan on tyypillisesti useita satoja metrejä. Oikeanpuoleinen kuva on saman ilmiön 
kuvausta pienemmillä etäisyyksillä, tilanteessa, jossa ollaan muutaman metrin päässä sisäan-
tennista. Todellisessa tilanteessa, jossa antennit on kytketty suoraan kaapelilla toisiinsa, ku-
vissa esitetyt vaimennukset summautuvat toisiinsa. 

Taulukko 2. Vapaan tilan vaimennus, dB. 

Taajuus, 
MHz 

Etäisyys, m 
1 2 5 10 20 50 100 500 1000 

450  25,5 31,5 39,5 45,5 51,5 59,5 65,5 79,5 85,5 
900 31,5 37,5 45,5 51,5 57,5 65,5 71,5 85,5 91,5 
2100 39 45 53 59 65 73 79 93 99 
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Kuva 66. FSL-kuvaajat eri taajuusalueille.  

 
Edellä esitetyt kuvat ja taulukko kuvaavat tilannetta, jossa lähetysantennilla ja vastaanottimel-
la on suora näköyhteys toisiinsa. Matkapuhelinverkon tukiasema-antennilla ja passiivisen 
toistinjärjestelmän ulkoantennilla tavallisesti suoraa näköyhteyttä ei ole, joten signaali saapuu 
ulkoantennille heijastusten kautta. Toistinjärjestelmän sisäantenni sen sijaan on helppo asen-
taa paikkaan, jossa radioaaltojen kannalta suora yhteys matkapuhelinverkon päätelaitteen ja 
sisäantennin välillä on olemassa. 

Käytännössä suurimmat erot teorian ja mittaustulosten välillä syntyvät edellä mainitun tu-
kiaseman ja ulkoantennin suoran yhteyden puuttumisesta sekä antennien ja kaapelin välisestä 
puutteellisesta impedanssisovituksesta. Aktiivisissa järjestelmissä sovitus on helppo kompen-
soida vahvistusta säätämällä, mutta passiivisissa järjestelmissä mahdollisuutta siihen ei ole.  

Mittaukset ja tulokset 

Passiivisten järjestelmien mahdollisuuksia ratkaisuksi kuuluvuusongelmiin kartoitettiin tes-
taamalla niin sanottuja patch-antenneja 900, 1800 ja 2100 MHz taajuuksilla. Ensimmäisten 
testien jälkeen tutkimuksessa päädyttiin tutkimaan järjestelmän toimintaa lähinnä 900 MHz:n 
taajuuksilla, sillä vaimennukset näillä taajuuksilla ovat pienemmät ja toisaalta ulkokentän 
signaalitaso GSM-taajuuksilla on parempi. 

Antennin koot olivat noin 245x245 mm, vahvistukset noin 9dBi ja säteilykuvion leveys 60 
astetta. Ulkoantenni asennettiin toisen kerroksen tasolle ja suunnattiin mahdollisimman tar-
koin tukiaseman suuntaan. Sisäantenni asennettiin 3x3 m kokoiseen huoneeseen, joka oli 
maanpinnan alapuolella. Lähtötilanteessa huoneessa ei toiminut yhdenkään operaattorin mat-
kapuhelinverkko. Ulko- ja sisäantennit yhdistettiin pienihäviöisellä RG-213 koaksiaalikaape-
lilla, jonka pituudeksi tuli 15 m. Mittaukset tehtiin Aniten Nemo Handy ohjelmistolla, joka oli 
asennettu Nokian C5-03 puhelimeen.  
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Rakennuksen ulkovaipan vaimennus todettiin olevan edellä mainitun tilan ympärillä noin 40–
45 dB:ä, joka on merkittävästi suurempi kuin keskimääräiset vaimennukset uusissa rakennuk-
sissa. 

Mittauksissa arvioitiin passiivisen toistinjärjestelmän parantavan signaalinvoimakkuutta niin, 
että sisätiloissa 2 m etäisyydellä sisäantennista Rx-level-taso oli n. 30–35 dB:ä heikompi kuin 
talon ulkopuolella oleva kenttä. Järjestelmän häviöt koostuvat kaapelihäviöistä, liittimien hä-
viöistä ja antennien sähköisestä sovituksesta. 

Tämän jälkeen antennit vaihdettiin kaupallisiin tuotteisiin. Ulkoantenni oli tyypiltään JXT- 
800/2500-12-65 ja sisäantenni JXT-XDQ800/2500-3/5. Tulokset pysyivät samoina. 

 

Kuva 67. Kuvat antenneista. 

 

 

Kuva 68. Kuva antenniryhmästä. 
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Tutkimuksessa arvioitiin kokeellisesti myös antenniryhmiin perustuvien ratkaisujen käyttö-
kelpoisuutta. Suurimmaksi rajoitukseksi nousi riittävän suuren vahvistuksen omaavien anten-
nielementtien fyysinen koko ja ryhmään kuuluvien elementtien sähköinen sovitus. Antenni-
ryhmä teoreettisesti parantaa vahvistusta yksittäiseen antenni-elementtiin verrattuna, mutta 
hyötyä ei käytännössä saada, ellei ryhmää kyetä suuntaamaan kohti tukiasemaa. Suuntaami-
sen vaatimus korostuu antenniryhmällä verrattuna yksittäiseen antenniin, sillä vahvistuksen 
lisääntyminen näkyy säteilykeilan kaventumisena. Teoreettisesti antenni-elementtien määrän 
lisääminen kaksinkertaiseksi kasvattaa antenniryhmän vahvistusta 3 dB:ä. Tässä tutkimukses-
sa käytetyn antenniryhmän vahvistuksen parannus kuitenkin katosi antennien välisen kytken-
nän häviöihin. Tällä perusteella antenniryhmää ei ilman mittavaa lisätutkimusta voida pitää 
ratkaisuna uusien rakennusten sisätilojen kuuluvuusongelmiin.  

5.1.1.3 Ikkunat 
Ikkunoiden selektiivikalvo on tunnetusti radioverkkojen taajuuksille tehokas vaimennin. Se-
lektiivikalvo perustuu hyvin ohueen metalli- tai metallioksidikalvoon, joka on sähköisesti 
johtavaa, ja jonka periaatteena on läpäistä näkyvä valo hyvin, mutta estää muiden aallonpi-
tuuksien eteneminen ikkunarakenteen läpi. Tämä muiden aallonpituuksien etenemisen esto ei 
tapahdu tavallisesti absorption vaan heijastuksen avulla. Ikkunat siis heijastavat muut kuin 
näkyvän valon aallonpituudet tulokulmansa mukaan lasin pinnasta takaisin. Matkaviestinjär-
jestelmien taajuudet ovat selektiivikalvon mitoituksen kannalta verraten kaukana, joten lasi-
pinnan heijastuskerroin on hyvin suuri, koska kalvon mitoitus perustuu valon aallonpituuteen. 

Ikkunoiden energiatehokkuuden kannalta keskeisimmät parametrit ovat U-arvo, (lämmönlä-
päisykerroin [W/m2K]) ja g-arvo (aurinkoenergian kokonaisläpäisykerroin), joista U-arvoa 
pidetään kuluttajakaupassa ikkunoiden keskeisimpänä valintakriteerinä hinnan ohella. [53] U-
arvolle on asetettu viranomaisten määräyksissä raja-arvoja, ja ne ovat tiukentuneet viime vuo-
sina säännöllisin väliajoin [54]. Tällä hetkellä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ik-
kunoille mainitaan suositusarvona U-arvoa 1.  Arvo on niin matala, että sen saavuttaminen 
ilman selektiivikalvoja on käytännössä mahdotonta. Kiinteiden ikkuna-elementtien lasien vä-
lillä olevan täytekaasun valinnalla voidaan vaikuttaa U-arvoon jonkin verran, mutta sen vai-
kutus on kuitenkin rajallinen. 

Ikkunoiden kohdalla on mahdollista ajatella ratkaisua, jossa osa rakennusten ikkunoista hanki-
taan ilman selektiivikalvoa, ja toinen osa normaaleina selektiivikalvollisina ikkunoina. Tällöin 
ilman selektiivikalvoa olevien ikkunoiden tulisi toimia käytävinä, joilla välttämättömät radio-
signaalit ohjataan talon tai asunnon sisätiloihin. Ongelmaksi muodostuu tällöin se, että näiden 
ilman selektiivikalvoa olevien ikkunoiden U-arvot jäävät huomattavasti nykyisiä määräyksiä 
heikommiksi. Ympäristöministeriö antaa tähän periaatteessa mahdollisuuden, kunhan kyetään 



 

TEKNINEN RAPORTTI 
2013 

 
   
 

 
 Sivu 78/104 

 

laskennalla luotettavasti osoittamaan, että heikompien U-arvojen vaikutus kompensoidaan 
muissa ratkaisuissa tai rakenteissa. [55] 

Käytännössä tilanne on kuitenkin ongelmallinen, sillä radiosignaalin tehokas siirtyminen ul-
kotiloista sisätiloihin ikkuna-aukon kautta edellyttää että talon ulkopuolella olevan makrover-
kon tukiaseman signaali tulee lähes kohtisuoraan ikkuna aukon tasopintaa vastaan. Tämän 
tutkimuksen mittauksissa osoitettiin signaalin suunnan ratkaiseva merkitys seinään tehdyn 
aukon toimivuudessa matkapuhelinverkon toiminnan parantamisessa. Käytännössä yksittäisen 
suurehkon aukon vaikutusta voidaan arvioida mittauksista, joissa parvekkeen ovi avattiin ja 
asunnon ulkoseinien läheisyydessä olevia matkapuhelinverkon signaalitasoja verrattiin tilan-
teeseen, jossa ovi oli kiinni. Oven avaamisen keskimääräinen vaikutus oli vain 3–5 dB:ä, 
vaikka parvekkeen ovi oli mitoiltaan varsin iso signaalin aallonpituuteen verrattuna. Tuloksis-
ta voidaan päätellä kuitenkin, että noin 20 % tapauksista signaalitaso nousi yli 10 dB:ä. Näissä 
tapauksissa mitattavan operaattorin tukiasema olisi sijoittunut rakennuksen suhteen niin, että 
signaali tai sen heijastunut pääkomponentti tuli aukon tasopintaan nähden pienessä kulmassa. 
Signaalin tulosuunnan problematiikkaa on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 69). 

 

Kuva 69. Selektiivikalvottoman ikkunan sijainnin määrittely. 

 

Edellä olevassa kuvassa (Kuva 69) on esitetty kuvitteellisen kerrostalon pohjapiirros, jossa on 
neljä erilaista huoneistoa yhteisen rappukäytävän ympärillä. Huoneistot on nimetty asunnoiksi 
1–4.  Makrosolun tukiaseman signaali tulee taloon nähden yläviistosta, vihreän nuolen osoit-
tamasta suunnasta. Tässä esimerkkitapauksessa signaalin suunta on kyetty selvittämään, ja 
asuntoihin 1, 2 ja 4 on jätetty yksi ikkuna ilman selektiivikalvoa. Asunnon 1 tapaus on matka-
puhelinverkkojen kannalta edullisin, sillä signaali saadaan sisälle huoneen ikkunasta, joka on 
asunnon keskellä. Kevyet väliseinät eivät vaimenna signaalia kuin 2–5 dB:ä, joten asunnon 
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pinta-alasta suuri osa saadaan katettua tukiaseman lähetysteholla. Huomattavaa kuitenkin on, 
että esimerkki-ikkuna on valittu signaalin tulosuunnan perusteella. Mikäli tulosuunnasta ei 
olisi ollut mittauksista tai muusta luotettavasta lähteestä saatua tietoa, olisi ilman selektiivi-
kalvoa todennäköisesti jätetty olohuoneen ”*”-merkitty ikkuna. Tällöin sisään tuleva signaali 
olisi ollut merkittävästi heikompi, ja matkapuhelinverkon kuuluvuuden parannus olisi rajoit-
tunut vain olohuoneen alueelle. Asunnon 2 ikkuna on signaalin suunnan kannalta epäedulli-
sessa paikassa, mutta seinän aiheuttamat heijastukset tuovat jonkin verran parannusta olohuo-
neen alueelle. Asunnon 3 tilanne on huonoin, sillä asunnon mikään seinä ei ole tukiaseman 
suuntaan. Tässä tilanteessa todennäköisesti mistään ikkunasta ei saada laadukasta signaalia 
sisätiloihin, vaikka yksittäisestä ikkunasta selektiivikalvo jätettäisiin pois. Käytännössä tämä 
on kuitenkin erikoistapaus, sillä tavallisesti ympäristössä on kuitenkin joitakin pintoja, joista 
signaali heijastuu tai siroaa. 

Mittausten analysoinnissa havaittiin myös seinässä olevan aukon vaikutusalueen rajallisuus 
matkapuhelinverkon signaalitason parannukseen. Käytännössä voidaan todeta ilman selektii-
vikalvoa olevan ikkunan parantavan signaalitasoa siinä huoneessa, jossa ikkuna on. Kerrosta-
loissa yhden ikkunan vaihto ei siis yleisesti riitä parantamaan koko asunnon signaalitasoja, 
ellei kysymyksessä ole yksiö. Yhden ikkunan jättäminen ilman selektiivikalvoa 2–3 huoneen 
asunnossa parantaa huomattavasti koko asunnon keskimääräistä signaalitasoa siinä tapaukses-
sa, että talon ulkopuolella on voimakas signaali, ja se tulee kohtisuoraan ikkunapintaa vastaan. 
Käytännössä tämänkaltaisessa tilanteessa ei kuitenkaan kannata jättää ikkunasta pois selektii-
vikalvoa, koska voimakas makrosolun tukiasemasignaali rakenteiden kannalta edullisesta 
suunnasta tulee sisätiloihin riittävän vahvana muutenkin. Signaalin leviäminen asunnon alu-
eelle riippuu ratkaisevasti väliseinien materiaaleista sekä käytetyistä pinnoista, rakenteista ja 
kalusteista. Kerrostalohuoneistoissa, joissa ikkunat ovat useampaan kuin yhteen ilmansuun-
taan, on lähtökohtaisesti paremmat mahdollisuudet riittävään signaalinvoimakkuuteen sisäti-
loissa. 

Pientaloissa, joissa yhtä asuntoa rajoittavat seinät ovat useampaan ilmansuuntaan, voidaan 
ajatella tilannetta, joissa esimerkiksi yksi ikkuna tukiaseman suuntaan jätetään ilman selektii-
vikalvoa. Näin saadaan rakennuksen oleskelutilojen suhteesta tukiaseman suuntaan riippuen 
ehkä riittävä signaalin parannus. Kyse on aina tapauskohtaisesta ratkaisusta ja edellyttää sig-
naalien tulosuunnan tuntemista. 

 
Signaalien suunta on ratkaisevan tärkeä  
Passiivisten ratkaisujen kyky parantaa matkapuhelinverkkojen kuuluvuutta sisätiloissa riippuu 
täysin taloon tai rakennuksen ulkopuolella olevasta kentänvoimakkuudesta ja signaalin tulo-
suunnasta. Signaalien tulosuunnan yksiselitteinen ilmaiseminen on kuitenkin käytännössä 
haastavaa. Passiivisten järjestelmien yhtenä keskeisenä etuna oli riippumattomuus operaatto-
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rin valinnasta, mutta käytännössä usein eri operaattoreiden vahvimmat signaalit tulevat eri 
suunnista. Tähän vaikuttaa eri operaattoreiden verkonrakennuksen strategiset linjaukset ja 
valinnat, tukiasemapaikkojen saatavuus, niiden tilavuokrat sekä monet muut moninaiset syyt. 
Käytännössä passiivisten elementtien sijoitus ja suuntaus täytyy tehdä yhden operaattorin sig-
naalin perusteella. Suuntauksen lopputuloksen laatuun pitkällä tähtäimellä vaikuttaa luonnol-
lisesti verkon teknologioiden ja muiden käyttäjien yhteyksien laatu ja määrä, sillä operaattorit 
seuraavat verkkojen kuormitusta jatkuvasti ja mahdollisesti muuttavat verkon asetuksia niiden 
perusteella. Varsinaiset tukiasemien paikat muuttuvat kuitenkin verraten harvoin, sillä uusien 
asennuspaikkojen löytäminen on muuttunut viime vuosina aikaisempaa vaikeammaksi. Ole-
massa olevien tukiasemien antennien sektorointi (lisää soluja yhdestä tukiasemapaikasta) ja 
lähetystehojen muutokset ovat kuitenkin arkipäiväisiä verkonhallinnan instrumentteja. 

Verrattuna esimerkiksi ikkunoiden elinikään talon ulkokuoren osana, radioverkkoja ei voida 
pitää staattisena ympäristönä. Esimerkiksi 30 vuoden aikana radioverkkojen teknologia tulee 
todennäköisesti muuttumaan täysin, vaikka rakennusten ikkunat ja muut pinnat muuttuvat 
vain ulkoisesti esimerkiksi huoltomaalausten yhteydessä. Passiivisten, rakenteisiin integroita-
vien ratkaisujen, huolellinenkaan suunnittelu ei mahdollista tulevaisuuden verkkojen tai ra-
kennetun ympäristön muuttumista. Tämän vuoksi niiden teho on ajallisesti riippuva. 

 
Muita rajoittavia tekijöitä selektiivittömille ikkunoille 
Yksittäisen asunnon kohdalla yhden ikkunan jättäminen ilman selektiivikalvoa on ratkaisu, 
jolla on muitakin kuin energiataloudellisia ja RF-signaalien läpäisyyn liittyviä vaikutuksia. 
Merkittävimmät niistä tällä hetkellä ovat rakennusten kosteuksiin liittyvät kondenssi-ilmiöt ja 
asumismukavuuteen vaikuttavat kylmänhohka- ja veto-ilmiöt. Kummatkin edellä mainitut 
perustuvat tosiasiaan, että ilman selektiivipinnoitetta olevien ikkunoiden pintalämpötila on 
huomattavasti matalampi kuin selektiivikalvolla varustettujen ikkunoiden.  

 

5.1.1.4 FSS-ratkaisut 
Muutamissa yliopistoissa on tehty tutkimusta erityisillä taajuusselektiivisillä ratkaisuilla (ns. 
Frequency Selective Surface, FSS), joilla lasin pintaan muodostettuun selektiivikalvoon teh-
dään kuvioita. Näiden kuvioiden periaatteena on saada aikaan johtavan kalvopinnoitteen ja 
pinnoitteeseen tehtävien rakojen avulla taajuusriippuva suodin, joka päästää haluttuja taajuuk-
sia läpi pienellä vaimennuksella. Suunnittelua on tähän mennessä tehty lähinnä simulaattoreil-
la ja teoreettisella tarkastelulla, varsinaisia käytännön kokeita tällä tekniikalla ei ilmeisesti ole 
tehty.  
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5.1.2 Operaattorien ratkaisut 
Seuraavassa kappaleessa on esitetty ratkaisumalleja, joita operaattorit voivat hyödyntää omas-
sa verkon rakentamisessaan. Pääpaino on erityyppisissä aktiivisissa järjestelmissä. 

5.1.2.1 Aktiivisten järjestelmien ratkaisut 
Aktiivisten laitteistojen perusajatuksena on tuoda matkapuhelinverkon signaali riittävän voi-
makkaana sisätiloihin ja säätää vahvistus järjestelmässä niin, että tämä mahdollistetaan häirit-
semättä verkon muiden osien toimintaa. 

Perinteisesti signaalin tuominen sisätiloihin on järjestetty ulkona olevien tukiasemien avulla. 
Nämä tukiasemat ovat tyypillisesti niin sanotusti suurella lähetysteholla varustettuja mak-
rosolun tukiasemia, joiden antennit on sijoitettu ympäröivien rakennusten kattopintojen ylä-
puolelle. Makrosolujen suunnittelussa on lähdetty siitä, että tukiasemalla tarjotaan alueellinen 
peitto, joka kattaa kyseessä olevalla alueella olevat ulkoalueet, ajoneuvot ja rakennukset. Ra-
kennusten sisätilojen peiton painotus on viime vuosikymmeninä lisääntynyt, sillä arvioiden 
mukaan yli 70 % puheluista soitetaan nykyisin sisätiloista. Aikaisemmin sisätiloissa puheluis-
ta merkittävä osa soitettiin lankapuhelimilla, mutta lankaliittymien määrä on viimeisen vuosi-
kymmenen aikana romahtanut.  

Makrosoluihin perustuvan matkapuhelinverkon suunnittelu on operaattoreiden sisäistä, mo-
nesti kokemusperäistä tietoa, joka on lisääntynyt ja muuttunut koko ajan ympäristön, verkko-
teknologioiden ja langattoman liikenteen tarpeiden muuttuessa.  Periaate on kuitenkin säilynyt 
samana; maantieteellinen alue jaetaan vierekkäisiin soluihin, joita jokaista hallitsee oma tu-
kiasema. Verkon peittoalueella jokainen matkapuhelin kuulee ainakin yhden tukiasemansig-
naalin, ja useamman tukiaseman signaalin läsnä ollessa matkapuhelin valitsee signaaleista 
voimakkaamman ja kytkeytyy sen perusteella parhaiten kuuluvaan tukiasemaan. Koska mat-
kapuhelin tavallisesti kuulee useamman tukiaseman signaalit, on selvää, että yhden tukiase-
man signaalitason muutokset vaikuttavat myös muiden käyttäjien ja naapurisolujen toimin-
taan. Kun matkapuhelin on kytkeytynyt tiettyyn tukiasemaan, aiheuttavat naapuritukiasemien 
signaalit häiriöitä tämän matkapuhelimen yhteyksille. Tämä on selitys sille, miksi yhden tu-
kiaseman lähetystehon nosto näkyy kyseessä olevan solun ympäröivien solujen toiminnassa.  

Makrosolujen koot ja muodot on suunniteltu alun perin lähinnä tarjoamaan kattava ja yhtenäi-
nen alue, jossa jokainen matkapuhelin voi kytkeytyä johonkin tukiasemaan ja muodostaa hy-
välaatuisen puhe- tai datayhteyden. Suunnittelun taustalla on ollut rakennusten osalta melko 
hyvin tunnettu keskimääräinen rakenteiden vaimennustaso, jolloin sisätiloissa oleva matkapu-
helinverkon signaalitaso on ollut keskimäärin tietyn suuruinen. Ongelmia on syntynyt, kun 
uusien tai uudistettujen rakennusten ulkovaippojen RF-vaimennukset ovat huomattavasti suu-
remmat kuin vanhempien, suunnittelun pohjana käytettyjen rakennusten vaimennukset. On 
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syntynyt tilanne, jossa alueella on satunnaisesti jakautuneena rakennuksia, joissa keskimää-
räisten ulkoseinien vaimennusten erot radiosignaaleille ovat 10–15dB:ä. 

Näin suuri ero rakennusten ulkoseinien vaimennuksissa aiheuttaa operaattoreille vaikean va-
lintatilanteen. Jos tukiasemaverkko säilytetään ennallaan, uusien rakennusten, joissa ulkosei-
nien vaimennus on yli 20 dB, sisätiloissa matkapuhelinverkkoja käyttävät laitteet eivät toimi. 
Jos tukiasemien maantieteellinen sijainti säilytetään ennallaan, mutta tukiasemien tehoa lisä-
tään niin paljon, että uusien rakennusten sisätiloissa saavutetaan riittävä signaalin voimak-
kuus, nousee verkon häiriötaso hallitsemattoman suureksi. Samalla tulee muistaa, että myös 
matkapuhelimien lähetystehon pitää nousta, jotta tukiasema kuulee matkapuhelimen lähetyk-
sen. Tähän ei nykyisillä laitteilla ja nykyisellä matkapuhelimien akkuteknologioilla ole mah-
dollisuuksia. Jäljelle jää nykyisen makrotukiasemaverkon merkittävä tiivistäminen. Tällöin 
tukiasemien ja matkapuhelinten tehotaso pysyisi entisellään, mutta tukiasemat olisivat huo-
mattavasti lähempänä toisiaan. Lähellä olevan tukiaseman signaali on luonnollisesti voimak-
kaampi, mutta toisaalta silloin naapurisolunkin reuna on lähempänä.  Tällöin toteutuu edellä 
mainittu solujen (tai tukiasemien) muodostaman verkon kompleksisuuden ja kustannustason 
raju nousu, ja seurauksena on myös verkonhallintayksiköiden kuorman kasvaminen. Tämä 
aiheutuu siitä, että solujen ollessa pieniä, matkapuhelin on suhteellisesti ottaen useammin so-
lujen reunalla, jolloin puhelin vaihtaa tukiasemaansa. 

Huomattavaa on, että matkapuhelinverkon tukiasemien tiivistämistarve 10–15dB:n lisä-
vaimennuksen kompensoimiseksi on varsin suuri. Tässä tutkimuksessa suoritettujen mittaus-
ten perusteella tiivistämistarve on karkeasi arvioiden yli 7-kertainen nykyiseen tukiasemati-
heyteen verrattuna. Arvio perustuu kappaleessa 5.1.2.2 esitettyyn linkkibudjettilaskelmaan, 
joka puolestaan perustuu mittauksista saatuihin eri aikakausina rakennettujen asuinkerrostalo-
jen ulkoseinien vaimennukseen. Ulkoseinävaimennuksien arviointia on esitetty luvussa 4.3. 
Mittauksissa esiin tullut 13 dB:n keskimääräinen vaimennusero uusien ja vanhojen rakennus-
ten välillä on mittausten määrän huomioon ottaen luotettava.  

Makrotukiasemien lisäksi operaattorit ovat kasvattaneet verkon kapasiteettia niin sanotuilla 
mikrotukiasemilla. Nämä tukiasemat sijaitsevat kattotasojen alapuolella, koska tällöin niiden 
käyttäminen verkon kapasiteetin kasvuun tapahtuu ilman merkittävää ympäristön häiriötason 
kasvua. Mikrotukiasemien käyttämät lähetystehot ovat merkittävästi pienempiä kuin makro-
tukiasemien, ja niiden peittoalueen arvioinneissa ja mitoituksessa lähdetäänkin merkittävästi 
makrotukiasemia pienemmistä palvelualueista. Mikrotukiasemien ongelmat ovat kuitenkin 
samat kuin makrotukiasemilla, koska signaalien pitää edelleen läpäistä rakennukset peiton 
saavuttamiseksi myös sisätiloihin. Tulevaisuudessa mikrotukiasemien (tai niin sanottujen pie-
nien solujen) lukumäärän ennustetaan kasvavan merkittävästi, mikä samalla parantaa osittain 
sisätilakuuluvuutta. Laajassa mielessä ratkaisua matkapuhelinten sisätilakuuluvuusongelmiin 
ei voida kuitenkaan rakentaa pelkästään mikrotukiasemien varaan, sillä vaikka niillä voidaan 
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rakentaa paljon tiheämpi verkko, ei sisätilakuuluvuus kuitenkaan parane samassa suhteessa 
muuten kuin makrosoluverkkoa tihentämällä pienemmästä lähetystehosta johtuen.  

5.1.2.2 Linkkibudjetti 
Linkkibudjetti on laskentamalli, jota käytetään yleisesti radiotaajuuksilla toimivien matkapu-
helinverkkojen mitoituksen perusteena. Linkkibudjetin laskennan periaatteena on radioverkon 
teknologiariippuvien parametrien perusteella määritellä radiorajapintojen välinen vaimennus, 
ja summaamalla vaimennus tukiaseman tiedossa olevaan lähetystehoon saadaan etäisyys, jon-
ka sisäpuolella vastaanottimet keskimäärin toimivat moitteettomasti. Laskentamalliin on sisäl-
lytetty lukuisia parametreja, joiden lukuarvot tulevat suoraan valmistajariippuvien laitteiden 
mittaustuloksista tai verkonrakentajien kokemuksen perusteella olevista, monesti tapauskoh-
taisista arvioista. Nämä arviot liittyvät tavallisesti ympäristöä kuvaileviin marginaaleihin, 
esimerkiksi saman solun alueella olevien käyttäjien määrä tai verkon keskimääräinen kuormi-
tus. Oleellista on tässä yhteydessä painottaa, että linkkibudjetti ei anna yksikäsitteisiä tarkkoja 
arvoja, vaan suuntaviivat, joiden perusteella verkko käytännössä suunnitellaan. 

Seuraavassa linkkibudjetti on laskettu esimerkinomaisilla arvoilla kahdessa eri tapauksessa. 
Ensimmäinen tapaus on tyypillinen laskenta, jossa numeroarvot ovat hyvin yleisesti käytetty-
jä. Ainoa muutos, joka on tehty standardiarvoihin, on tämän tutkimuksen tuloksena saatu van-
hojen asuinkerrostalojen ulkoseinävaimennus, joka on GSM900:lle 6,1 dB ja UMTS:lle 8,5 
dB. Näitä arvoja seuraavalla rivillä on vastaavat mittauksista saadut keskihajonnat, 5,3 ja 4,5 
vastaavasti. 

Toinen linkkibudjetti on laskettu muuten täysin samoilla arvoilla, mutta keskimääräinen ra-
kennusvaimennus on tämän tutkimuksen uusien rakennusten mittaustulosten mukainen, 
GSM900:lle 19,4 dB:ä ja UMTS:lle 21,5 dB:ä vastaavasti. Verkkotyypille keskihajontana 
käytettiin lukuarvoja 7 ja 6,4. 

Edellä kerrotut lukuarvot ovat analysointien tuloksena tämän tutkimuksen mittausosan perus-
teella saatuja todellisia arvoja. Esitetty linkkibudjetti ei siis kerro eroista operaattoreiden it-
sensä käyttämiin talojen ulkoseinävaimennusten lukuarvoihin perustuvien linkkibudjettilas-
kentojen oikeellisuudesta, vaan rakennusten todellisista vaimennusmuutoksista. 

Linkkibudjettien antamat tulokset kertovat kasvaneiden rakennusvaimennusten aiheuttamasta 
haasteesta.   

Tutkimusta suunniteltaessa oli edellisen, Vuoreksen pientaloalueen, mittaussarjan perusteella 
oletuksena, että uusissa kerrostaloissa sisätiloissa havaittavat keskimääräiset matkapuhelin-
verkkojen tasot ovat huomattavasti matalammat kuin vastaavanlaisissa, mutta vanhemmissa 
kerrostaloissa. Tässä yhteydessä vanhoina taloina pidettiin kerrostaloja, joiden valmistumises-
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ta on 20 vuotta tai enemmän, ja joissa ei ole tehty julkisivuun tai ikkunoihin merkittäviä muu-
toksia [56]. 

Taulukko 3. Linkkibudjetti. 

 
 

Taulukko 4. Linkkibudjetin jatko vanhojen asuinkerrostalojen osalta. 

 
 

  



 

TEKNINEN RAPORTTI 
2013 

 
   
 

 
 Sivu 85/104 

 

Taulukko 5. Linkkibudjetin jatko uusien asuinkerrostalojen osalta. 

 
 

Linkkibudjettitarkastelusta havaitaan makrosolun tukiasemien peittoalueen pienenevän huo-
mattavasti. Tästä kertoo keskimääräisen tukiasemien välisen etäisyyden lyheneminen näillä 
esimerkkiarvoilla 4,1 km:stä 1,5 km:iin. Vastaavasti tukiasemien määrällinen tarve kasvaa 
kyseisen suunnittelualueen alueella 68:sta 524:ään eli laskennallinen lisäystarve olisi 770 %. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 70) on kuvattu tilanne, jossa tukiasemaverkkoa tihennetään edellä 
esitetyn linkkibudjetti-esimerkin mukaisesti. Ylempänä olevassa kuvassa tukiasematiheys on 
alkuperäinen, vanhempien talojen keskimääräisen ulkovaipan vaimennusarvoilla laskettu. 
Tällöin tukiasemien keskimääräinen etäisyys toisistaan on 4,1 km. Jos lisääntyneen ulkovai-
pan vaimennuksen kompensointi perustuu yksinomaan tukiasemaverkon tiivistämiseen, olisi 
tukiasemien etäisyys enää alimmaisen kuvan mukainen, eli 1,5 km. Kuva on puhtaasti esi-
merkinomainen, sillä karttapohjana on käytetty Lontoon esikaupunkialuetta, ja tukiasemien 
peittoalueet määritellään käytännössä huomattavasti kuvassa esiintyviä ympyröitä kompleksi-
semmin. 
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Kuva 70. Kasvaneen tukiasematarpeen havainnollistus. 

 

5.1.2.3 Kotitukiasemat (femto-solut) 
Pieniä yhden asunnon tai toimistotilan ratkaisuja nimitetään tässä tutkimuksessa kotitu-
kiasemaksi. Kaupallinen nimitys laitteistolle on tavallisesti femto-tukiasema. Femtoihin pe-
rustuvia verkkoja on kaupallisinakin olemassa monissa Euroopan maissa, mutta Suomessa 
operaattorit eivät niitä ole toistaiseksi tuoneet markkinoille. Femto on kotitukiasema-
nimityksensäkin perusteella fyysisestikin pieni, kooltaan tavallisesti 10x10x5 cm, joten sen 
sijoittaminen asuntoon ei tuota ongelmia. Toimiakseen laite tarvitsee liityntäyhteyden, joka 
tavallisesti on ADSL-modeemi tai valokuituyhteys. Tällä yhteydellä femton kotitukiasema 
liittyy internet-verkon välityksellä operaattorin omaan verkkoon, josta muodostetaan puhe- ja 
datayhteydet muille verkkojen käyttäjille/toimijoille. Liityntäyhteyden lisäksi laite tarvitsee 
ainoastaan sähkönsyötön, eli pistorasian virtalähteelle. Laitteen lähetysteho on pieni, maksi-
missaan tällä hetkellä +10–20 dBm:n luokkaa, joista 10 dBm vastaa 10 mW:n tehoa. Tästä 
johtuen laitteen kokonaistehontarve on hyvin pieni. 
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On odotettavissa, että femto-tukiaseman hinta tulee muun Euroopan laitteiden hintatasoa mu-
kaillen asettumaan samaan suuruusluokkaan tavallisen WLAN-tukiaseman kanssa, joten laite 
vaikuttaa helpolta ratkaisulta kuuluvuusongelmiin. Näin helppo kokonaisratkaisu ei kuiten-
kaan ole johtuen niiden rajoituksista. Keskeisin niistä on sitoutuminen yhteen operaattoriin. 
Perheen sisällä on tavallista että kaikilla perheenjäsenillä on saman operaattorin liittymät. 
Ongelmia seuraa, jos työnantajan puolesta tai muusta syystä jollakin perheenjäsenellä on käy-
tössään toisen operaattorin liittymiä. Vastaavia ongelmia syntyy pienissä liiketiloissa tai liike-
huoneistoissa, joissa työntekijöiden tai asiakkaiden operaattorivalintoihin ei voida vaikuttaa. 

Toinen rajoitus on (koti)femton palvelun rajoittuminen ennalta määrättyihin puhelimiin. Eu-
roopassa tällä hetkellä tavallisin toimintatila yksityisiin koteihin asennetuilla femto-soluilla on 
niin sanottu suljettu tila (closed mode), jossa käyttöönoton yhteydessä femtoon määritellään 
ne puhelinnumerot, jotka käyttävät kyseisen femton palveluja. Tämä toimii hyvin niin pit-
kään, kun puheluihin ja/tai datasiirtoon on tarvetta vain kiinteällä ennalta määritetyllä ihmis-
joukolla. Tämä sulkee käytännössä liike- ja asiakastilat ratkaisun ulkopuolelle. Perheen koti-
tukiasemaksi tällä perusteella ratkaisu kuitenkin sopii. 

Markkinoilla on tällä hetkellä laitteita, joiden lähetysteho on +20 dBm:n luokkaa. Tämä lähe-
tysteho riittää tarjoamaan signaalipeittoa useamman kuin yhden asunnon alueelle, jälleen ra-
kennuksen tilaratkaisuista ja materiaaleista riippuen. Tyypillisesti yksittäinen femto-
tukiasema voidaan konfiguroida edellä mainitun closed-moden lisäksi myös open-modeen, 
jolloin siihen voi ottaa yhteyttä kaikki sen peittoalueella olevat yhden operaattorin matkapu-
helimet, puhelinnumerosta riippumatta. Tämä ratkaisu on hyvin lähellä perinteistä operaatto-
rin matkapuhelinverkon tukiasemaa. Open-modessa olevien laitteiden määrän lisääntyminen 
aiheuttaa mittavan haasteen verkonhallinnalle, sillä naapurisolujen määrä kasvaa hyvin nope-
asti. Ratkaisematta on kenen omistuksessa, hallinnassa ja huoltovastuulla laitteet ovat, sekä 
taloudellisten velvoitteiden jakautuminen. Käytännössä on siis kysymys liitäntäyhteyden, tie-
toliikenteen ja sähkön kulutuksen kustannusten jaosta. 
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Kuva 71. Femto-tukiasemien toimintaperiaate. 

 
Femton rajoituksena voidaan nähdä myös mahdolliset ongelmat tilanteissa, joissa kerrostalo-
jen alimmaisissa kerroksissa on useita huoneistoja, joissa kuuluvuusongelmien ratkaisussa 
turvaudutaan asuntokohtaisiin femto-soluihin. Tällöin talon ulkopuolella olevasta makrotu-
kiasemasta sisään tuleva signaali on yleensä niin heikko, että se ei näy femton alueella, eikä 
siihen niin ollen voi tehdä talon sisäosissa solunvaihtoa. 

Toistaiseksi saman rakennuksen tiloihin mahdollisesti asennettavien useiden lähekkäisten 
femto-solujen toisilleen mahdollisesti aiheuttamat häiriöt ovat kartoittamatta. Jotta vierekkäi-
set femtot eivät häiritse toisiaan, niiden lähetysteho on säädettävä verraten pieneksi. Tällöin 
mahdollisesti asuntojen sisäosat ja käytävätilat jäävät edelleen ilman riittävää signaalitasoa. 
Käytävätilojen osalta femto-soluratkaisut ovat haasteellisia edellä mainitun closed-moodin 
vuoksi, sillä yhdenkin operaattorin käyttäjien näkökulmasta kaikkien talon asukkaiden tulisi 
voida kytkeytyä niihin femto-tukiasemiin, joiden on tarkoitus palvella käytävien kuuluvuutta. 

Femto-tukiasemaratkaisujen yhteydessä on muistettava, että tilastokeskuksen 7.11.2012 päivi-
tetyn tiedon mukaan 49 % suomalaisista 16–74 vuotiaista on käytössään vähintään 3G-
tasoista verkkoa tukeva puhelin [56]. Tämän voi tulkita myös niin, että koska vain 1 %:lla 
kotitalouksista ei ole matkapuhelinta, on noin 50 % matkapuhelimista vielä 2G-puhelimia. 
Femtot eivät ainakaan tällä hetkellä tue 2G-tekniikkaa, ja laitekannan uusiutuminen käyttäjillä 
voi viedä vielä useita vuosia. Kuluttajia ei voi pakottaa vaihtamaan puhelimiaan sillä perus-
teella, että heillä kotonaan saataisiin yhdelle operaattorille puhelinkohtainen parempi paikalli-
nen kuuluvuus, jos puhelin muualla ja muuten toimii moitteettomasti. [57] 

Femtosolujen nopea käyttöönotto aiheuttaa operaattoreille verkonhallinnan ongelmia. Vaikka 
mittavia häiriöitä ei lähekkäisten tukiasemien asentaminen aiheuttaisikaan, on verkon oman 
infrastruktuurin oltava koko ajan tietoinen femtosolujen määrästä ja sijainnista, sillä puheli-
mien joustava liikkuminen edellyttää tukiasemavaihtojen onnistumista. Tukiasemien on vaih-
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tojen mahdollistamiseksi tiedettävä olemassa olevat naapurisolut, ja niiden keskeiset paramet-
rit. Suuri femtosolujen määrä johtaa suoraan suureen naapurisolujen määrään, ja se vaatii 
matkapuhelimen tukiaseman valinnalta aikaisempaa suurempaa tarkkuutta ja nopeutta. 

5.1.2.4 Aktiiviset toistimet 
Aktiiviset toistimet perustuvat pieneen vahvistimeen, jolla antennin avulla talon ulkopuolelta 
saatu säteilyteho vahvistetaan riittävälle tasolle ja lähetetään sisätiloihin sijoitetun antennin 
kautta matkapuhelimelle tai muulle matkapuhelinverkon päätelaitteelle. Edellä kuvattu oli 
alalinkin (eli downlink) suunta, ja ylälinkin (eli uplink) suuntaan toiminta on samanlainen, 
mutta suunta päinvastainen. Aktiivisten toistimien osuus kerrostalojen ratkaisuissa on tällä 
hetkellä melko pieni, mikä johtuu siitä, että vahvistimiin perustuvia järjestelmiä saavat Suo-
messa vain operaattorit. Operaattoreilla on käytössään kuitenkin tehokkaampia järjestelmiä, 
jotka tarjoavat paremmat mahdollisuudet verkonhallintaan. 

Aktiiviset toistimet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: analogiset ja digitaaliset tois-
timet.  

Analogiset toistimet ovat tyypillisesti pelkkiä vahvistimia, jotka vain vahvistavat sisään tule-
van signaalin ja lähettävät sen ulostuloliittimestään eteenpäin. Silloin vahvistuu myös sisään 
tulevan signaalin sisältävä kohina, ja siihen summautuu myös vahvistimen tuottama oma ko-
hina.  

Digitaalinen toistin sen sijaan ensin dekoodaa (eli tulkitsee) sisään tulevan signaalin, jolloin 
ilmaisun jälkeen käytettävissä on jälleen puhdas kohinaton alkuperäinen signaali. Tämän edel-
lytyksenä kuitenkin on se, että toistimelle sisään tuleva signaali oli riittävän laadukas, eikä 
dekoodauksessa syntynyt kohinan tai häiriöiden aiheuttamia virheitä. Tämän jälkeen dekoo-
dattu signaali vahvistetaan ja lähetetään edelleen. Signaalin dekoodaus lisää merkittävästi 
laitteen sisäisen ohjelmiston vaatimuksia, ja digitaalinen toistin onkin radio-osaltaan verratta-
vissa muihin pieniin tukiasemiin. [38] 
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Kuva 72. Aktiivisen toistimen toimintaperiaate 

 
Yksittäisten analogisten aktiivisten toistimien suurin rajoitus onkin tällä hetkellä verkonhal-
linnan puuttuminen. Käytännössä tämä näkyy siten, että laitteessa ei ole sisäänrakennettua 
järjestelmää häiriötilanteiden hallintaan. Laitteen vikaantuessa tai mahdollisen virheellisen 
asennuksen seurauksena yksittäinen laite pystyy ääritilanteessa häiritsemään vakavasti usei-
den alueella olevien tukiasemien toimintaa. Tällöin operaattoreilla ei ole etäyhteyksien kautta 
mahdollisuuksia rajoittaa häiritsevän laitteen tehoa tai muulla tavoin vaikuttaa sen toimintaan. 
Tämä verkonhallinnan puuttuminen on pääasiallinen syy aktiivisten laitteiden asennusten lu-
vanvaraisuuteen. 

Aktiivisten toistinten luvanvaraisuudesta luopumista voidaan perustellusti harkita yhtenä 
mahdollisena osaratkaisuna matkapuhelimien kuuluvuusongelmiin. Lähtökohtana on mahdol-
lista ajatella pienen, esimerkiksi 25–35 dB:n vahvistuksen sallimista, sillä tämä suuruusluokka 
kompensoi ulkoseinien aiheuttaman lisävaimennuksen, mutta ei todennäköisesti lisää kohinaa 
häiritsevässä määrin. Tämän suuruinen vahvistus ei virhekytkennänkään seurauksena aiheuta 
merkittävää haittaa muulle matkapuhelinverkolle. Lisäksi vahvistimia sisältävien toistimien 
teknologiaa voidaan kehittää niin, että niiden vahvistusominaisuuksien lisäksi lohkossa on 
myös riittävästi välttämätöntä toiminnallisuutta verkonhallinnan tarpeisiin. Ongelmaksi to-
dennäköisesti muodostuu tässä ratkaisumallissa kaupallisten vahvistinten luokittelu vahvis-
tuksen perusteella sallittuihin ja kiellettyihin. Myös asennus tulisi joka tapauksessa jättää 
ammattilaisille, sillä vahvistin vaikuttaa joka tapauksessa ympäristössä olevien matkaviesti-
mien toimintaympäristöön. 

 
Aktiivisten toistimien kohinatarkastelu 
Aktiivisten toistinten tarve perustuu aina käyttäjien kokemiin matkapuhelinverkon peitto- tai 
kapasiteettiongelmiin, joiden ensimmäinen arviointi tavallisesti aloitetaan mittaamalla pääte-
laitteen vastaanottama signaaliteho. Aktiivisten toistimien yhteydessä kuitenkin kriittisin 
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suunta on ylälinkki, ja se kohinateho, jonka toistin lisää toiminnallaan tukiaseman vastaanot-
timelle. Tukiaseman vastaanottama kohinateho nousee eksponentiaalisesti toistimen vahvis-
tuksen noustessa lineaarisesti. 

 

 

Kuva 73. Aktiivisen toistimen toimintaperiaate tarkemmin. 

 

Seuraavassa on tarkasteltu teoreettisesti aktiivisen toistinjärjestelmän häviöiden syitä ja kohi-
nan käyttäytymistä vahvistuksen funktiona.  

Tarkastelun perustana käytetään tässä Panu Lähdekorven väitöskirjassaan [38] käyttämää 
merkintätapaa, joka ilmenee edellä olevasta kuvasta (Kuva 73). Kuvassa esitetyt notaatiot on 
avattu seuraavasti: 

Kohina toistinjärjestelmän vahvistus ylälinkin suuntaan, 𝐺𝑇−𝑈𝐿 ja vastaavasti alalinkin suun-
taan 𝐺𝑇−𝐷𝐿 voidaan desibeliarvoisina yksikköinä laskea käyttäen alla olevaa kaavaa, Joissa 
antennivahvistuksien lisäksi otetaan huomioon järjestelmässä esiintyvät vaimennukset: 

𝐺𝑇−𝑈𝐿 = 𝐺𝐵 − 𝐿𝐷 + 𝐺𝐷 − 𝐿𝐶_𝐷 + 𝐺𝑅−𝑈𝐿, 

𝐺𝑇−𝐷𝐿 = 𝐺𝑀 − 𝐿𝑆(𝑥,𝑦) + 𝐺𝑆 − 𝐿𝐶_𝑆 + 𝐺𝑅−𝐷𝐿 , 

Kaavoissa 𝐺𝐵 on tukiasema-antennin vahvistus, 𝐺𝑀 on matkapuhelin (päätelaiteen) antenni-
vahvistus, 𝐿𝐷 on donor-linkin häviö, 𝐿𝑆(𝑥,𝑦) on päätelaitetta palvelevan linkin häviöt, 𝐺𝐷 on 
toistiman donor-antennin vahvistus, 𝐺𝑆 on päätelaitetta palvelevan antennin vahvistus, 𝐺𝑅−𝑈𝐿  
on järjestelmän vahvistimen vahvistus ylälinkin suuntaan, 𝐺𝑅−𝐷𝐿 on järjestelmän vahvistimen 
vahvistus alalinkin suuntaan, 𝐿𝐶_𝐷 ovat järjestelmän häviöt vahvistin-donor-antennin osalta ja  
𝐿C_S ovat järjestelmän häviöt vahvistimen ja päätelaitetta palvelevan antennin osalta vastaa-
vasti. 
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Järjestelmää voidaan kuvata estimoimalla vapaan tilan vaimennusta, joka voidaan esittää mo-
nien julkaisujen tapaan matemaattisesti seuraavasti:   

𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔10 �
4𝜋𝑑
𝜆 �

2

= 20𝑙𝑜𝑔10 �
4𝜋𝑑
𝜆 � = 20𝑙𝑜𝑔10 �

4𝜋𝑑𝑓
𝑐 � 

missä d on lähetys- ja vastaanottoantennien välinen etäisyys, λ on aallonpituus metreissä, f  on 
taajuus Herzeinä ja  𝑐 on valon nopeus. 

Efektiiviset Noise Figure (NF) arvot on desibeliarvoisina laskettavissa seuraavista kaavoista: 

𝐹𝐸𝐹𝐹−𝑈𝐿 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑔𝑇−𝑈𝐿 ∙ 𝑓𝑅 + 𝑓𝐵), 

𝐹𝐸𝐹𝐹−𝐷𝐿 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑔𝑇−𝐷𝐿 ∙ 𝑓𝑅 + 𝑓𝑀), 

𝐹𝐸𝐹𝐹−𝑈𝐿  ja 𝐹𝐸𝐹𝐹−𝐷𝐿  ovat ylälinkin ja alalinkin kohinalukuja. Kaavoissa  𝑓𝑅, 𝑓𝐵 ja 𝑓𝑀 ovat 
kohinakertoimia toistimelle, tukiasemalle ja matkapuhelimelle. 𝑔𝑇−𝑈𝐿 ja 𝑔𝑇−𝐷𝐿 ovat ylälinkin 
ja alalinkin vahvistuksen arvot. 

Taulukko 6. parametrit Noise Figuren kuvaajiin. 

Parametri Arvo 
Kantoaallon taajuus (𝑓) 2100 MHz 
Päätelaitteen etäisyys toistimesta (𝑑𝑀) 20 m 
Toistimen etäisyys tukiasemasta (𝑑𝐵) 500 m 
𝐹𝐵 4 dB 
𝐹𝑀 8 dB 
𝐹𝑅 3 dB 
𝐺𝐵 15 dBi 
𝐺𝐷 18 dBi 
𝐺𝑀 0 dBi 
𝐺𝑆 5 dBi 
𝐿𝐶_𝐷 2 dB 
𝐿𝐶_𝑆 2 dB 
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Kuva 74. Kohina eri aktiivisen toistimen vahvistusarvoilla. 
  

Edellä oleva Kuva 74 esittää aktiivisen toistimen keskeisen ongelman. Analoginen toistin 
lisää kohinan määrää ylälinkin suuntaan verraten pienilläkin vahvistuksen arvoilla. Tästä 
johtuen aktiivisten analogisten toistimien vahvistinosan vahvistus tulisi rajoittaa arvoon, joka 
vastaa suuruusluokaltaan ulkoseinien vaimennusta. 

Toinen toistimien kriittinen parametri on ulko- ja sisäantennien välinen isolaatio, joka myös 
määrää vahvistimen suurimman mahdollisen vahvistusarvon. Isolaatio on mahdollista saada 
riittävän suureksi valitsemalla sisä- ja ulkoantennien paikat niin, että niiden välillä on paljon 
radiosignaaleja eristävää materiaalia, ja antennien suuntakuviot ovat erisuuntaiset. Eristävän 
materiaalin määrän arvioinnissa tulee huomioida antennien etäisyyden lisäksi myös 
monitiekomponentit ja heijastusten luonne. 

Edellä kuvattujen seikkojen huomioiminen edellyttää toistimien asentajalta laajaa antenni- ja 
järjestelmätason hallintaa, joten kuluttajakaupan piiriin aktiivisia toistimia ei voi varauksetta 
suositella. 

5.1.2.5 Asuinrakennusten sisäverkot 
Kerrostaloissa erillisiä operaattorikohtaisia sisäverkkoja on rakennettu moniin kohteisiin. 
Nämä kohteet eroavat asuintaloista siinä, että tyypillisesti kysymyksessä ovat olleet kokonai-
set liiketalot, tai ainakin rakennukset, joissa suurelta osin tilat ovat yritysten käytössä. Syynä 
erillisten sisäverkkojen rakentamisen harvinaisuuteen asuintaloissa on verkkojen kallis hinta. 
Yritysten tiloissa operaattoreiden on mahdollista saada investointikulut laskennallisessa ajan-
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jaksossa takaisin, mutta asuintaloissa halvat puheluhinnat eivät mahdollista mittavia taloudel-
lisia panostuksia rakennusten sisäverkkoihin. Lisäksi kerrostalon kaikkien kuluttaja-
asiakkaiden sitouttaminen yhteen operaattoriin on käytännössä mahdotonta, mikä pidentää 
merkittävästi investointikulun takaisinmaksuaikaa. 

Matkapuhelinkäyttöön suunnitellut rakennusten sisäverkot voidaan jakaa kahteen pääryhmään 
alla esitetyn kuvan (Kuva 75) perusteella. 

 
Yhden sisätila-tukiaseman ratkaisut 
Ensimmäinen ryhmän tyypillisenä piirteenä ovat yhteen talon sisälle sijoitettuun tukiasemaan 
liitetyt useat erilliset antennit. Tällä ratkaisulla saadaan antennien määrästä riippuen verraten 
tasainen signaalinvoimakkuus talon eri osiin. Etuna on verkon kannalta se, että koska kaikkia 
antenneja palvelee yksi ainoa tukiasema, ei puhelimen tarvitse tehdä solunvaihtoja rakennuk-
sen sisällä. Näin toteutetun verkon myöhemmin tehtävät muutokset ovat yksinkertaisia, edel-
lyttäen että kaapeloinnissa mahdolliset muutokset on huomioitu.  

 

Kuva 75. Periaate kuva sisäverkkojen toteutuksesta. 

 
Kaapelointi onkin tämän ratkaisun rajoittavin tekijä. Kaapelointi tehdään yleensä koaksiaali-
kaapelilla, jolla on mahdollisimman pienet häviöt. Sisäverkkoratkaisu voidaan tehdä myös 
käyttämällä hyväksi optista tiedonsiirtoa tukiaseman ja antennin välillä. Tämä on kuitenkin 
selvästi koaksiaalikaapelia kalliimpi ratkaisu. Ratkaisusta huolimatta kaapelointi on suunnitel-
tava huolellisesti, sillä tyypillisesti tavoitteena on saada kaikille talon sisällä oleville yksittäi-
sille antenneille mahdollisimman samanlainen säteilyteho [54]. Tämä edellyttää tehonjakajien 
avulla tehtävää verkon vaimennusten tasapainottamista. Verkon tasapainottamisen vaatimus 
tulee kytkentävaimennuksen vaatimuksesta. Ilman huolellisesti suunniteltua kytkentävaimen-
nusta voi syntyä tilanne, jossa talon sisällä, lyhyen kaapelinmitan päässä vahvistimesta, yhden 
antennin välittömässä läheisyydessä oleva matkapuhelin tuottaa hyvin voimakkaan signaalin 
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tukiasemalle, kun taas pitkän siirtolinjan päässä, kaukana antennista oleva päätelaite, lähettää 
paljon heikommalla teholla. 

 
Useamman sisätila-tukiaseman ratkaisut 
Toinen perustyyppi on usean tukiaseman ratkaisu, jossa talon sisällä olevia antenneja syöttää 
useampi erillinen tukiasema. Suurissa talokokonaisuuksissa voidaan toteuttaa edellä kuvattu-
jen verkkotyyppien yhdistelmiä, jolloin talossa voi olla useita tukiasemia, joista kuhunkin on 
kytketty useita antenneja. Näissä ratkaisuissa vaaditaan hyvin tarkkaa verkon suunnittelua, 
sillä talon sisällä oleva verkko vaikuttaa myös talon ulkopuolella oleviin kentänvoimakkuuk-
siin.  
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5.2 Yhteenveto ratkaisuista 
 
Tässä kappaleessa on esitelty matkapuhelimien sisätiloissa esiintyvien kuuluvuusongelmien 
yleisimmät korjaamisvaihtoehdot. Tämän lisäksi on koottu niiden keskeisimmät edut ja rajoi-
tukset.  

5.2.1 Passiiviset järjestelmät 
Passiivisten, myös antenneihin perustuvien, järjestelmien etuina ovat riippumattomuus ope-
raattoreista ja teknologiasta, mikäli käytössä olevat antennit ovat laajakaistaisia. Järjestelmien 
rakenneosat ovat edullisia, yleensä asennukseen liittyvät kustannukset ovat kokonaiskustan-
nuksissa määrääviä.  
Rajoituksina ovat pieni vaikuttavuusalue, mekaanisilta mitoiltaan suurikokoinen ulkoantenni, 
ulkoantennin suuntaamisen vaatimus ja rakennuksen ulkopuolella olevan verraten hyvän sig-
naalitason välttämättömyys. Nämä reunaehdot rajoittavat sovelluskohteet yksittäisiin kohtei-
siin. Rajoituksiin voidaan lisätä myös ulkoantennin vaikutus rakennuksen ulkonäköön. 
Antenniryhmillä teoreettisesti on mahdollista lisätä ratkaisun tehokkuutta, mutta se vaatii tut-
kimuksellista lisäpanostusta. 
 
Passiivisiin järjestelmiin lasketaan myös niin sanotut RF-aukot, joissa rakenteisiin järjestetään 
radiosignaaleja hyvin läpäisevästä materiaalista alue, joka toimii ympäröiviä rakenteita pa-
rempana kulkureittinä matkapuhelinverkkojen taajuuksilla oleville signaaleille. 
Aukkoihin perustuvien ratkaisujen hyvinä puolina ovat samat kuin edellä, eli riippumatto-
muus operaattorivalinnasta ja teknologiasta. Lisäksi se on rakennusvaiheessa toteutettuna hal-
pa ja helppo ratkaisu. Jos aukko tehdään riittävän suureksi, yli 60 cm (korkeus) x 30 cm (le-
veys), se tuo parannusta signaalitasoihin melko laajalla tulokulma-alueella ja kaikilla tällä 
hetkellä käytössä olevilla matkapuhelintaajuuksilla. 
Rajoitukset ovat samat kuin edellä mainituilla antenneilla, ratkaisu vaikuttaa vain paikallises-
ti. Betonielementtiseinäisessä kerrostalossa, jossa väliseinät ovat betonia, aukon vaikutusalue 
rajoittuu yhteen huoneeseen, maksimissaan huoneistoon. Sen sijaan kevyillä väliseinillä va-
rustetuissa pientaloissa, joissa aukkoja on mahdollista järjestää useaan ilmansuuntaan, saavu-
tetaan RF-aukoilla tavallisesti riittävä signaalitason parannus ainakin oleskelutiloihin. 
 
Lisärajoituksena aukkojen käytössä voidaan nähdä ratkaisun rajoittuminen vain uudiskohtei-
siin. Uudiskohteiden suunnittelussa on tiedostettava myös tulevaisuudessa mahdollisesti reali-
soituvat erilaiset vaatimukset radiosignaalien läpäisyssä. On mahdollista, että seuraavien su-
kupolvien langattomat tiedonsiirtojärjestelmät perustuvat rakennuksissa oleviin sisäverkkoi-
hin, joiden ei haluta säteilevän talon ulkopuolelle. Joka tapauksessa runkorakenteisiin jätetyt 
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RF-aukot säilyvät paikallaan koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tämä elinkaari on merkittä-
västi pitempi kuin tietoliikennejärjestelmien.  
 
Passiivisten järjestelmien aukkoihin voidaan katsoa kuuluvan myös ratkaisu, jossa osasta ra-
kennuksen ikkunoista jätetään selektiivikalvo pois.  
Etuna tällä ratkaisulla on edellisten tapaan riippumattomuus operaattoreita tai taajuusalueista, 
mutta rakenteisiin jätettyistä RF-aukoista poiketen ratkaisu soveltuu korjausrakentamisen 
kohteisiin. 
Rajoituksena voidaan todeta ilman selektiivikalvoa olevien ikkunoiden olevan energiatehok-
kuudeltaan huomattavasti vaatimattomampia kuin vastaavat selektiivikalvolla varustetut. Ra-
kennuksen energiatehokkuutta kuvaava E-luku heikkenee, mutta yksittäisten ikkunoiden vai-
kutus voidaan kompensoida muissa rakenteissa. Rajoituksena voidaan pitää myös rakennus-
teknikkaan ja asumismukavuuteen liittyvät vaikutukset, kuten kondenssi-ilmiö ja selektiivit-
tömien ikkunoiden kylmien pintojen aiheuttama vedontunne ja kylmänhohka.  Myös ikkunan 
vaikutus matkapuhelinverkon kuuluvuuteen rajoittuu tyypillisesti yhteen huonetilaan, välisei-
nistä riippuen. 
 

5.2.1 Aktiiviset järjestelmät 
Aktiiviset ratkaisut sisältävät aina jonkinlaisen vahvistimen, joka rajoittaa ne ilman lainsää-
dännön muutoksia vain operaattoreiden hallinnassa oleviksi laite- tai laitteistovalinnoiksi. 
Aktiiviset ratkaisut voidaan jakaa pääperiaatteeltaan toistinratkaisuiksi tai tukiasemaratkai-
suiksi. Jako ei käytännön laitekannalta ole täysin selvä, sillä aktiivisten toistimien toiminta 
muistuttaa paljon tukiasemien toimintaa. Samoin kumpaankin perustyyppiin voidaan liittää 
yksi tai useampia antenneja tai antennielementtejä. 

 

5.2.2 Toistinratkaisut 
Pienimmät toistimet soveltuvat periaatteessa yksittäisen kohteen signaalitason parantamiseen. 
Niidenkin asentaminen ja käyttö on ainakin tällä hetkellä luvanvaraista, joka rajoittaa jakelu-
kanavan operaattoreihin. Luvanvaraisuudelle on olemassa hyvät perustelut, sillä virheellisesti 
asennetut tai laadultaan heikot laitteet aiheuttavat runsaasti häiriöitä ympäröiviin verkkoihin 
ja päätelaitteisiin. Pienen vahvistuksen omaavat, asiantuntijoiden asentamat laitteet ovat peri-
aatteessa rajoitetussa määrin mahdollisia osaratkaisuja kuuluvuusongelmiin. 

Tyypillinen toistinratkaisu on operaattorin asentama järjestelmä, jossa toistimen jälkeen on 
pienehkö sisäverkko, johon liittyy muutama eri puolille rakennusta asennettu antenni. Tämä 
ratkaisu on yksinkertainen ja kustannustehokas. Suurimmat taloudelliset panostukset kohdis-
tuvat tyypillisesti antennien kaapelointiin. Mahdolliset rajoitukset riippuvat toistimen tyypistä. 
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Jos toistin on analoginen, se aiheuttaa kohinatason nousua ja vaikuttaa sitä kautta tukiaseman 
toimintaan. Digitaalinen toistin, joka ei lisää kohinatasoa, sisältää usein verkonhallintaan liit-
tyviä ohjelmistoja, ja muistuttaa silloin lähinnä tukiasemaratkaisuja. 

5.2.3 Tukiasemaratkaisut 
Tukiasemaratkaisut voidaan nähdä kahtena erillisenä ryhmänä, joita edustavat makrosoluver-
kon ratkaisut ja pico- tai femtosoluratkaisut, joista jälkimmäiset edustavat laajasti ymmärret-
tynä sisäverkkojen ratkaisuja. 
 
Makrosoluverkon tukiasemien tiivistäminen niin, että esitetyistä mittaustuloksista saatu 13 
dB:n lisävaimennus tulee kompensoitua, on käytännössä epätodennäköistä. Suurimpina haas-
teina ovat taloudellisten syiden lisäksi rakentamisen vaatima aika ja uusien tukiasemapaikko-
jen hankinnan vaikeus. Tukiasemaverkon tihentämisen vaatimuksen suuruusluokka kärjistää 
edellä mainittuja haasteita. Tihentämistarpeen tarkempi arviointi esitettiin luvussa 5.1.2.2. 
 

5.2.4 Pico- ja femtosoluratkaisut 
Piensoluratkaisut perustuvat lähtökohtaan, jossa talon sisäpuolelle tuodaan yksi tai useampia 
itsenäisiä pienitehoisia tukiasemia. Liikerakennuksissa tätä mallia on hyödynnetty jo aikai-
semminkin, mutta tavallisiin asuinkerrostaloihin se ei toistaiseksi ole levinnyt. Tähän asti ra-
joittavana tekijänä ovat olleet tukiaseman investointikustannukset, joita asuinkerrostaloista on 
vaikea saada puheluhintoihin perustuvalla kassavirralla katettua. Investointikuluissa suurim-
mat osuudet muodostuvat laitteiden hankintahinnasta ja vaadittavasta kaapeloinnista. 
Femtosoluihin perustuvat ratkaisut ovat tulossa markkinoille, mutta tällä hetkellä laitteita ei 
ole yleisesti saatavilla. Femtosolut ovat pieniä, ja käyttäjälle halpoja tapoja parantaa kuulu-
vuutta paikallisesti. Tähän asti niiden leviämistä ovat rajoittaneet konfigurointi- ja häiriöon-
gelmat. Tuotteita on kuitenkin jo markkinoilla Euroopassa ja niiden voi ennustaa tulevan jake-
luun lähitulevaisuudessa Suomessakin. 
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6 Havainnot mittauksista ja johtopäätökset 
 
Tutkimuksen alussa oli jo tiedossa, että uusissa rakennuksissa esiintyy enemmän ongelmia 
matkapuhelimien kuuluvuudessa kuin vastaavanlaisissa vanhemmissa rakennuksissa. Ensim-
mäinen askel tässä projektissa oli selvittää onko naapurimaissa havaittu sama ilmiö ja ennen 
kaikkea onko mahdollisiin ongelmiin löydetty ratkaisu. 
 
Selvitysten jälkeen ilmeni, että ilmiö sinänsä on ainakin operaattoreille ja tutkimuslaitoksille 
jossain määrin tuttu, mutta yksiselitteistä ratkaisua ei ole naapurimaissa tarjolla. Yliopisto-
tasoista tutkimusta aihepiiriä sivuten on tehty, joskin niukasti, mutta kaupallisesti hyödynnet-
täviä ratkaisuja ei ole tullut esille. 
 
Tutkimuksen seuraavan vaiheen laajassa mittauspaketissa pyrittiin selvittämään uusien ja 
vanhojen asuinrakennusten keskimääräisten ulkoseinävaimennusten ero. Mittaustulosten pe-
rusteella todettiin kerros- ja rivitalojen osalta eron olevan 13 dB:n suuruusluokkaa. Mittauk-
sen myös vahvisti nyrkkisäännön, jonka mukaan todennäköisemmät ongelmat esiintyvät ker-
rostalojen alimmissa kerroksissa olevissa liiketiloissa ja talojen sisäosissa.  
 
Tutkimuksen kolmantena pääalueena oli ratkaisuvaihtoehtojen kartoittaminen. Ratkaisuvaih-
toehtojen osalta voidaan todeta johtopäätöksenä vain se, että vaikka erilaisia ratkaisuja kuulu-
vuusongelmiin on useita, mikään niistä ei yksinään kata koko ongelmakenttää. Tarvitaankin 
useita eri ratkaisuja, joiden avulla tilannetta voidaan parantaa. Ainakin lähitulevaisuus näyttää 
vaativan tapauskohtaista suunnittelua, jolloin kunkin rakennuksen osalta on erikseen kartoitet-
tava kustannustehokkain tapa parantaa kuuluvuutta riittävälle tasolle.   
 



 

TEKNINEN RAPORTTI 
2013 

 
   
 

 
 Sivu 100/104 

 

Lähteet 
[1] Viestintävirasto, Viestinnän 

peruspalvelut,https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/peruspalvelu.html, 
viitattu 26.3.2013. 

[2] Viestintävirasto, Yhden megan laajakaista kaikille –opas,  
http://www.lvm.fi/web/hanke/laajakaista-kaikille, viitattu 26.3.2013. 

[3] Viestintävirasto, RADIOTAAJUUKSIEN KYSYNTÄ TULEVAISUUDESSA,  
http://www.ficora.fi/attachments/suomiry/5kJZAcQuQ/Radiotaajuuksien_kysynta_tul
evaisuudessa.pdf, viitattu 26.3.2013. 

[4] Ilmasto opas.fi - verkkopalvelu, Ilmastonmuutos ilmiönä,  http://ilmasto-
opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio/-/artikkeli/962d9aa2-e7e3-4df5-89a2-
9f1f653e0d4e/ilmastonmuutos-ilmiona.html, viitattu 26.3.2013. 

[5] Ympäristöministeriö, Kioton pöytäkirja, 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1885&lan=fi, viitattu 26.3.2013. 

[6] Ympäristöministeriö, EU:n ilmasto- ja energiapaketti, 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22013&lan=fi, viitattu 26.3.2013. 

[7] Työ- ja elinkeinoministeriö,  Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian esittely, 
http://www.motiva.fi/files/1374/Pitkan_aikavalin_ilmasto-
_ja_energiastrategian_esittely_06112008.ppt, viitattu 26.3.2013. 

[8] K. Martinkauppi, ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017, 
http://era17.fi/wp-content/uploads/2010/10/ERA17_loppuraportti.pdf, viitattu 
26.3.2013. 

[9] Ympäristöministeriö, Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi,  
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=14527&lan=fi, viitattu 26.3.2013. 

[10] TTY Rakennustekniikka, Jukka Lahdensivun haastattelu, 22.2.2013. 

[11] A. Räisänenja A. Lehto, Radio engineering for wireless communications and sensor 
applications, Artech House, 2003. 

[12] S. Saunders, A. Aragon-Zavala, Antennas and propagation for wireless communica-
tion system, Wiley & Sons, toinenpainos, 2007. 

[13] NIST Construction Automation Program Report No. 3, “Electromagnetic Signal At-
tenuation in Construction Materials”, 1997. 

https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/peruspalvelu.html
http://www.lvm.fi/web/hanke/laajakaista-kaikille
http://www.ficora.fi/attachments/suomiry/5kJZAcQuQ/Radiotaajuuksien_kysynta_tulevaisuudessa.pdf
http://www.ficora.fi/attachments/suomiry/5kJZAcQuQ/Radiotaajuuksien_kysynta_tulevaisuudessa.pdf
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio/-/artikkeli/962d9aa2-e7e3-4df5-89a2-9f1f653e0d4e/ilmastonmuutos-ilmiona.html
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio/-/artikkeli/962d9aa2-e7e3-4df5-89a2-9f1f653e0d4e/ilmastonmuutos-ilmiona.html
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio/-/artikkeli/962d9aa2-e7e3-4df5-89a2-9f1f653e0d4e/ilmastonmuutos-ilmiona.html
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1885&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22013&lan=fi
http://www.motiva.fi/files/1374/Pitkan_aikavalin_ilmasto-_ja_energiastrategian_esittely_06112008.ppt
http://www.motiva.fi/files/1374/Pitkan_aikavalin_ilmasto-_ja_energiastrategian_esittely_06112008.ppt
http://era17.fi/wp-content/uploads/2010/10/ERA17_loppuraportti.pdf
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=14527&lan=fi


 

TEKNINEN RAPORTTI 
2013 

 
   
 

 
 Sivu 101/104 

 

[14] S. Stavrou, S.R. Saunders, “Factors influencing outdoor to indoor radio wave propaga-
tion”, 12th ICAP International Conference on Antennas and Propagation, 2003. 

[15] S. Stavrou, S. R. Saunders, “Review of constitutive parameters of building materials”, 
ICAP International Conference on Antennas and Propagation, 2003. 

[16] A. M. D. Turkmani, A. F. de Toledo, “Modelling of radio transmissions into and with-
in multistorey buildings at 900,1800 and 2300 MHz”, IEE Communications, Speech 
and Vision Proceedings, 1993. 

[17] J. Lempiäinen, M. Manninen (ed.), Radio Interface System Planning for 
GSM/GPRS/UMTS, Kluwer Academic Publishers, 2002. 

[18] J. Laiho, A. Wacker, T. Novosad, Radio Network Planning and Optimisation for 
UMTS, Wiley & Sons, 2nd ed., 2006. 

[19] METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, Rakennusten energiatehok-
kuuteen eurooppalaisia standardeja, http://www.metsta.fi/, viitattu 26.3.2013. 

[20] VTT, Energiatehokkaan rakentamisen kosteusriskit vältetään laadukkaalla suunnitte-
lulla ja rakentamisella, 
http://www.vtt.fi/news/2012/20120202_energiatehokkaan_rakentamisen_kosteusriskit
_valtetaan_laadukkaalla_suunnittelulla_ja_rakentamisella.jsp, viitattu 26.3.2013 

[21] R.Langley,“Wireless Friendly buildings”, 2009 
[22] TriData Corporation, Chapter 4: Structure communications issues, NIOSH Firefighter 

Radio communications, 2003 
[23] Emmanuel O.O. Ojakominor, Tian F. Lai, Statistical (Radio) Path Loss Modelling: 

For RF Propagations within localized Indoor and Outdoor Environments of the Aca-
demic Building of INTI University College (Laureate International Universities) - 
World Academy of Science, Engineering and Technology 50 2009 

[24] R. Hoppe, G. Wölfle, and F. M. Landstorfer, Measurement of Building Penetration 
Loss and Propagation Models for Radio Transmission into Buildings  

[25] SYED MUHAMMAD NAVEED -UL-HAQ, Outdoor to Indoor Radio Wave 
Propagation for Wireless in Buildings Solutions  - Master of Science Thesis 
Stockholm, Sweden 2011 TRITA-ICT-EX-2011:2 

[26] S. Stavrou and S.R. Saunders, Factors influencing outdoor to indoor radio wave prop-
agation. 

[27] D. Molkdar, Review on radio propagation into and within buildings - IEEE 
PROCEEDINGS-H, Vol. 138, No. I, FEBRUARY 1991 

[28] Walter Honcharenko, Henry L. Bertoni, James L. Dailing, J. Qian, H. D. Yee, Mecha-
nisms Governing UHF Propagation on Single Floors in Modern Office Buildings - 
IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, VOL. 41, NO. 4, 
NOVEMBER 1992 

[29] E.H. Walker, Penetration of Radio Signals Into buildings in the Cellular Radio Envi-
ronment, The Bell System Technical Journal, Vol.62 No. 9, 1983 

http://www.metsta.fi/
http://www.vtt.fi/news/2012/20120202_energiatehokkaan_rakentamisen_kosteusriskit_valtetaan_laadukkaalla_suunnittelulla_ja_rakentamisella.jsp
http://www.vtt.fi/news/2012/20120202_energiatehokkaan_rakentamisen_kosteusriskit_valtetaan_laadukkaalla_suunnittelulla_ja_rakentamisella.jsp


 

TEKNINEN RAPORTTI 
2013 

 
   
 

 
 Sivu 102/104 

 

[30] A.M.D Turkmani, J. D. Parsons, D.G. Lewis, Measurement of building penetration 
loss on radio signals at 441, 900 and1400MHz / - Journal of the Institution of 
Electronic and Radio Engineers, Vol.58, No.6(Supplement), pp.S169-S174, 
September-December 1988 

[31] S. Aguirre, L. H. Loew, Y. Lo, Radio Propagation Into Buildings at 912, 1920, and 
5990 MHz Using Microcells, IEEE 

[32] W. F. Young, C.L. Holloway, G. Koepke, D. Camell, Y. Becquet and K.A. Remley, 
Radio-Wave Propagation Into Large Building Structures—Part 1: CW Signal Attenua-
tion and Variability ,  IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND 
PROPAGATION, VOL. 58, NO. 4, APRIL 2010 

[33] L. Ferreira, M. Kuipers, C. Rodrigues, L.M. Correia, Characterisation of Signal Pene-
tration into Buildings for GSM and UMTS /, IEEE 2006 

[34] A. Aragón-Zavala, C. Arredondo-Luna, K. Monares-Sánchez, J. L. Cuevas-Ruíz 
Measurement-based in-building cellular coverage analysis for GSM1900, 17th Inter-
national Conference on Electronics, Communications and Computers 
(CONIELECOMP'07), IEEE 2007 

[35] N. Knauer, H. Doelecke and P. O’Leary Outdoor-Indoor Wireless Sensor Communi-
cations in a modern Building Management System– 4 th Workshop on Wireless Sen-
sor Networks, 2008 

[36] N. Knauer, H. Doelecke, P.O’Leary, Wireless Attenuation by Energy Efficient Win-
dows in the 8-12.5 GHz region. 

[37] I. Wiesenfeld, P.E., and D. A. Riise, When green will make you blue, 2011 
[38] P. Lähdekorpi, RF-Repeater Performance Assessment and Planning Guidelines for 

WCDMA Networks, TTY 2012, 
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21052?locale-attribute=fi  

[39] Viestintävirasto, Viestintävirasto ei myönnä yksittäisiä lupia matkaviestinverkon tois-
timille, https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2012/P_119.html, 
viitattu 26.3.2013. 

[40] A. Ali, A. Coustou, H. Aubert, Wide Band Passive Repeaters: Design and 
Measurements  -2009 IEEE 

[41] M. Philippakis, C. Martel, D. Kemp, R. Allan et all., Application of FSS Structures to 
Selectively Control the Propagation of signals into and out of buildings –  Executive 
Summary, 2004 

[42] M. Philippakis, C. Martel, D. Kemp, R. Allan et all., Application of FSS Structures to 
Selectively Control the Propagation of signals into and out of buildings.  Annex 3:  
Enhancing propagation Into buildings, 2004 

[43] R. Remski, B. Gray, L. Ma, Frequency Selective Surfaces - Design and Analysis using 
the Ansoft Product Suite - Ansoft Application Engineering Staff 

http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21052?locale-attribute=fi
https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2012/P_119.html


 

TEKNINEN RAPORTTI 
2013 

 
   
 

 
 Sivu 103/104 

 

[44] JC Batchelor, E.A. Parker, B. Sanz-Izquierdo, J.-B. Robertson, I.T. Ekpo, A.G. Wil-
liamson, Designing FSS for Wireless Propagation Control within Buildings - 2009 
Loughborough Antennas & Propagation Conference 

[45] Suomen 3M Oy, 3M Prestige ikkunakalvo, 
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSufSevTsZxtUN8_GM
8mGevUqevTSevTSevTSeSSSSSS--&fn=Prestige_Brochure.pdf, viitattu 26.3.2013. 

[46] M. Raspopoulos, F. A. Chaudhry and S. Stavrou, Radio propagation in frequency se-
lective buildings, EUROPEAN TRANSACTIONS ON TELECOMMUNICATIONS 
Euro. Trans. Telecomms. 2006;  17:407–41 

[47] M. Raspopoulos, S. Stavrou, Frequency Selective Buildings Through Frequency Se-
lective Surfaces, - IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, 
VOL. 59, NO. 8, AUGUST 2011 

[48] G. H. H. Sung, K. W. Sowerby and A. G. Williamson, THE IMPACT OF 
FREQUENCY SELECTIVE SURFACES APPLIED TO STANDARD WALL 
CONSTRUCTION MATERIALS, IEEE 2004 

[49] J. V. R. Rodriguez, Radiowave Propagation through Window Panes and Reinforced 
Concrete Structures - An application of Frequency Selective Surface techniques, Lund 
University, Sweden, 2001 

[50] B. Widenberg and J. V. R. Rodríguez, Design of Energy Saving Windows with High 
Transmission at 900 MHz and 1800 MHz, Lund Institute of Technology, 2002 

[51] Anders Karlsson, Sähköpostiviesti, Electrical and Information Technology, Lund Uni-
versity, Sweden.  

[52] Tilastokeskus, Asuntokunnat ja asuinolot 2011, 
http://www.stat.fi/til/asas/2011/01/asas_2011_01_2012-10-24_kat_002_fi.html, viitat-
tu 26.3.2013. 

[53] Motiva, Ikkunoiden Ikkunoiden energiatehokkuus, 
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/vaikuta_hankinnoilla/ikkunoiden_energialuok
itus/ikkunoiden_energiatehokkuus, viitattu 22.3.2013. 

[54] J. Kemppainen, Rakennusteollisuus: Uusien rakennusten energiamääräykset 2012. 
[55] Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, D3 Suomen rakentamismääräys-

kokoelma, http://www.finlex.fi/data/normit/37188-D3-2012_Suomi.pdf, viitattu 
3.6.2013 

[56] J. Niemelä, A. Asp, Y. Sydorov, Radiosignaalin vaimennusmittauksia nykyaikaisissa 
asuintaloissa Loppuraportti, TTY, 2012. 

[57] Tilastokeskus,  Internetin käyttö muualla kuin kotona tai työpaikalla 
http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_kat_003_fi.html, viitattu 
26.3.2013 

 

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSufSevTsZxtUN8_GM8mGevUqevTSevTSevTSeSSSSSS--&fn=Prestige_Brochure.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSufSevTsZxtUN8_GM8mGevUqevTSevTSevTSeSSSSSS--&fn=Prestige_Brochure.pdf
http://www.stat.fi/til/asas/2011/01/asas_2011_01_2012-10-24_kat_002_fi.html
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/vaikuta_hankinnoilla/ikkunoiden_energialuokitus/ikkunoiden_energiatehokkuus
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/vaikuta_hankinnoilla/ikkunoiden_energialuokitus/ikkunoiden_energiatehokkuus
http://www.finlex.fi/data/normit/37188-D3-2012_Suomi.pdf
http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_kat_003_fi.html


 

TEKNINEN RAPORTTI 
2013 

 
   
 

 
 Sivu 104/104 

 

Liite 1: Talo- ja kerrostalomittaukset 
 


	Lyhenteet ja kuvaukset
	Tiivistelmä
	1 Johdanto
	2 Taustaa
	2.1.1 Kioton sopimus
	2.1.2 EU:n ilmasto- ja energiapaketti
	2.2 Rakennettu ympäristö
	2.2.1 EU:n energiatehokkuusdirektiivi

	2.3 Muutokset rakennuksissa
	2.4 Radiosignaaleista
	2.4.1 Kuuluvuudesta


	3 Tutkimustuloksia maailmalta
	3.1.1 Yleiset asiat
	3.1.2 Signaalin etenemisen ja läpäisyn tutkimus
	3.1.3 Materiaalit
	3.1.4 Toistimet
	3.1.5 Passiiviset antenniratkaisut

	4 Mittaukset
	4.1 Mittausmenetelmä
	4.1.1 Vektorien synkronoinnin puute näkyy negatiivisina arvoina
	4.1.2 Mittauskohteiden ulkoseinien ja ikkunoiden materiaalit
	4.1.3 Mittaukset ovi tai ikkuna avattuna

	4.2 Mittaustulokset
	4.2.1 Kerrostalot
	4.2.2 Uudet kerrostalot
	4.2.3 Uudet rivitalot
	4.2.4 Vanhat kerrostalot
	4.2.5 Vanhat rivitalot
	4.2.6 Uudistetut vanhat kerrostalot
	4.2.7 Uudet liiketilat (kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa)
	4.2.8 Uudet liiketilat (isot rakennukset)
	4.2.9 Julkiset rakennukset (Lukio)

	4.3 Vertailu
	4.3.1 Uusien ja vanhojen kerrostalojen vertailu
	4.3.2 Uusien ja vanhojen rivitalojen vertailu
	4.3.3 Uusien kerros- ja rivitalojen kerros 2 / kerros 1 vertailu
	4.3.4  Uusien kerrostalojen vertailu liiketila/asunto katutasossa


	5 Tekniset ratkaisumallit
	5.1 Rakennustekniset ratkaisut
	5.1.1 Passiiviset ratkaisut
	5.1.2 Operaattorien ratkaisut

	5.2 Yhteenveto ratkaisuista
	5.2.1 Passiiviset järjestelmät
	5.2.1 Aktiiviset järjestelmät
	5.2.2 Toistinratkaisut
	5.2.3 Tukiasemaratkaisut
	5.2.4 Pico- ja femtosoluratkaisut


	6 Havainnot mittauksista ja johtopäätökset
	Lähteet
	Liite 1: Talo- ja kerrostalomittaukset

