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SIM-kohtaisen mobiilidatan kasvu GB/kk

Suomalaiset käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa
Kasvava tarve 5G:lle ja paljon mahdollisuuksia digitalisoinnille



Siirtyminen uuteen teknologiaan nopeaa

Nyt on aika aloittaa 5G

Huom! 2021-25 ei ole 
virallinen ennuste vaan 
arvio, jos historia toistaa 
itseään



5G-virstanpylväitä
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Huhtikuu 2018
Valtakunnallinen massiivinen IoT

(NB-IoT)

Huhtikuu 2017
Maailman ensimmäinen

5G-demo 3,5 GHz taajuudella 

Elokuu 2016
5G-demo 

Kesäkuu 2018
Maailman ensimmäinen 5G

2021
• 5G-verkko 100 kunnassa, 50% väestöpeitto
• Yli 60% myydyistä päätelaitteista on 5G:tä 
• Useita privaattiverkkototeutuksia
• Valtakunnallinen LTE-M (NB-IoT:n lisäksi) 

Elisa.fi/Kuuluvuus



Nopeustesti 
Elisan 5G-
verkossa

100 Mbps 
=> 1 080 000 MB/päivä






5G:n hyödyt

Privaattiverkko 

Korkealaatuinen videokuva, 
pilvipalvelut, VR/AR

NB-IoT, LTE-M, (5G-IoT)

Muutama Gbit/s 
huippunopeus

Yli 100 Mbit/s
tyypillisesti

Jopa 10 vuoden
akunkesto IoT:ssä

Erinomainen 
verkon peitto

Muutama ms
verkon viive

Hyvin 
luotettava

Erittäin nopea 
mobiililaajakaista

Massiivinen 
esineiden 

internet (IoT)

Kriittinen ja 
lyhyen viiveen 

viestintä



5G:llä ja 360-asteisella kameralla etäohjattava traktori

360-asteista VR-livekuvaa 6K-resoluutiolla etäoperoitavasta droonista



4K MONIKAMERAJÄRJESTELMÄ ETÄVALVONTAAN

ENSIMMÄISENÄ MAAILMASSA



Lue lehdistötiedote ENSIMMÄISENÄ MAAILMASSA

VIDEOROBOTTI COVID-19 SAIRAALAHOIDOSSA

https://elisa.fi/yhtiotieto/uutishuone/tiedotteet/hus-ja-elisa-jatkavat-yhteisty%C3%B6t%C3%A4:-robotti-avustaa-l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4reit%C3%A4-ja-sairaanhoitajia-koronapotilaiden-hoitamisessa/46209877514704


TALVIURHEILUN MONIKAMERALÄHETYS 5G-
PUHELIMILLA

Nuorten MM-hiihdot Vuokatissa 2021

ENSIMMÄISENÄ MAAILMASSALue lehdistötiedote

https://elisa.fi/yhtiotieto/uutishuone/tiedotteet/elisa-toteuttaa-nuorten-mm-hiihtojen-striimauksen-vuokatista-5g-teknologian-avulla/35086074405052/


Erittäin nopea 
mobiililaajakaista

Massiivinen 
esineiden 

internet (IoT)

Kriittinen ja 
lyhyen viiveen 

viestintä

NB-IoT, LTE-M, (5G-IoT)

5G-kaupungit ja 
yrityskohtaiset 5G-ratkaisut

Privaattiverkko

Massiivinen IoT



Narrowband-IoT ja LTE-M
– IoT-laitteille optimoitu 4G/5G -verkko

Hyödyt 
• Pieni virrankulutus – parhaimmillaan 

yli 10 vuoden akun kesto

• Laaja peittoalue – parempi kuin GSM

• Edulliset päätelaitteet – monipuoliset 
käyttökohteet 

• Lisensoidut taajuudet ja 
tietoturvalliset yhteydet

• 3GPP standardi globaaliin käyttöön

Mahdollisia käyttökohteita
• Sijainnin seuranta (omaisuus, 

kuljetukset, lemmikit)
• Etämittaus (sähkö, vesi, 

kaukolämpö, liikennemäärät)
• Etäohjaus (valaistus, lukitus, portit)
• Olosuhdetietojen kerääminen (mm. 

lämpötila, kosteus, CO2, liike) 
• Tiedon kerääminen teollisista 

prosesseista



Elisan IoT
alusta

Yhteys

Joustava end-to-end IoT ratkaisu
– kaikki yhdistelmät neljästä osa-alueesta mahdollisia

Laite Datankeruualusta

Elisan 
mobiiliverkko

Julkinen 
internet PULL

PUSH

1

2

3

• NB-IoT
• LTE-M
• Varayhteys: GSM

Sovellukset

Sovellukset



Case Stara: omaisuuden hallinta IoT:n avulla
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Erittäin nopea 
mobiililaajakaista

Massiivinen 
esineiden 

internet (IoT)

Kriittinen ja 
lyhyen viiveen 

viestintä

NB-IoT, LTE-M, (5G-IoT)

5G-kaupungit ja 
yrityskohtaiset 5G-ratkaisut

Privaattiverkko

Privaattiverkko



Hyödyt 
• Kapasiteetin varmistaminen

• Luotettavuus

• Tietoturva (paikallinen data)

• Lyhyt ja tasalaatuinen viive

• Lisensoidut taajuudet

• Tukee liikkuvaa käyttöä 

• Laaja peittoalue

• Data, puhe, IoT 

• 4G- ja 5G-teknologiat

• Sama päätelaite toimii Elisan 
privaatti- ja julkiverkossa 

• Ei tarvetta VPN-yhteyksille 

• Valtakunnallinen saatavuus
Data kiertää julkisessa verkossa

Data pysyy asiakaskohtaisessa verkossa

Perinteinen tapa: palvelu julkisen 
verkon kautta
Privaattiverkko: asiakkaalle dedikoitu ja 
räätälöity mobiiliverkko 
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Muita käyttäjiä

Lisätietoja: 
https://yrityksille.elisa.fi/privaattiverkko



Asiakas Käyttösovelluksia
Puhepalvelut, jatkossa muita sovelluksia 

Puhepalvelut, toimistosovellukset 

Massiivisen IoT:n R&D

Prosessiautomaation kriittiset datayhteydet, muut liikkuvat intranet-sovellukset

Kulkuneuvojen ja logistiikan data- ja valvontayhteydet, videokamerat, droonit

Satamanostureiden etäohjaus, videovalvonta, massiivinen IoT (NB-IoT, LTE-M) 

Kaivos Maanalaiset ja maanpäälliset yhteydet, ajoneuvojen etävalvonta ja –ohjaus

Tehdas Autonomisesti liikkuvien ajoneuvojen etävalvonta (kamerat, sensorit, ohjauskomennot), trukkien 
datayhteydet tehtaan sisä- ja ulkopuolella, tehtaan toiminnanohjausjärjestelmän yhteydet

Esimerkkejä Elisan privaattiverkkohankkeista



Virve 2.0: ”Tavoitteena maailman paras viranomaisverkko”



Virve-liittymät siirtyvät Elisan verkkoon

• Uusi Virve 2.0 -verkko otetaan käyttöön syksyllä 2021 

• Käyttö Elisan 4G- ja 5G-verkossa 10 vuoden sopimuksella, 
Virve-käyttäjien siirtymä vaiheittain

• Elisan luotettavuus ja turvallisuus vaikuttivat valinnassa

• Sopimuksen myötä Elisa laajentaa verkkonsa Suomen 
kattavimmaksi data- ja puheverkoksi

• ”Virven merkitystä kriittisessä toiminnassa ei voi korostaa 
liikaa. Seuraavan sukupolven Virve on yksi merkittävimmistä 
valtion ICT-hankkeista seuraavien vuosien aikana”, 
Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.



Virve 2.0 mahdollistaa 
uusimmat mobiilipalvelut



Virve 2.0 –peittoa rakennettiin v. 2020 rivakasti ja 
laajentaminen jatkuu tulevina vuosina
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4G-rakentaminen v. 2020: 

• Yli 1600 kpl 4G-tukiasemia 
parantaen peittoa ja 
kapasiteettia

• Maantieteellinen 4G-peitto 
nyt yli 85 % 

• 4G-peitto ja kapasiteetti 
kasvavat vauhdilla 
lähivuosina 



Kiitos! 

Miten hyödynnän parhaiten uusien 
tietoliikenneratkaisuiden mahdollisuuksia: 

5G, IoT, privaattiverkot ja Virve2.0 ?
• https://yrityksille.elisa.fi

• Elisa 5G showroom
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