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JOHDANTO

5G on täällä, ja niin ovat myös uudenlaiset, 
reaaliaikaiset sekä dataan pohjautuvat liiketoi-
mintamallit. 5G-teknologia ei ole vain jatke 3G:lle 
ja 4G:lle, vaan se on ihmisaivoja nopeammin 
toimiva verkko, joka tekee digitaalisesta vallan-
kumouksesta todellisuutta. 

5G:n keskeisiä ominaisuuksia ovat nopeu-
den ja lyhyen viiveen lisäksi suuri kapasiteetti 
sekä sen tarjoamat mahdollisuudet IoT:lle eli esi-
neiden internetille ja teolliselle internetille. 5G 
on oivallinen alusta IoT-ratkaisuille, joissa dataa 
kerätään tuotteista, laitteista, koneista – käytän-
nössä mistä tahansa, ja siirretään viiveettömästi 
tekoälyn tai muiden sovellusten analysoitavaksi 
sekä jatkojalostettavaksi. 

5G toimii alustana myös muun muassa 
erilaisille tekoälysovelluksille, lisätyn ja virtu-
aalitodellisuuden ratkaisuille ja itseohjautuville 
sekä etäohjattaville laitteille ja ajoneuvoille. Se 
vauhdittaa älykaupunkihankkeita ja luo uuden-
laisia mahdollisuuksia oppimiseen sekä 
terveydenhuoltoon. 

5G on yritysten ja organisaatioiden käytettä-
vissä jo vuonna 2019. Nyt on siis viimeinen hetki 
ryhtyä miettimään, miten napata etulyöntiasema 
markkinoilta superverkon avulla. 

5G-kokeiluja on tehty jo vuosia. Viimeisen 
vuoden aikana eri toimialoilla, todellisessa 
ympäristössä tehdyt kokeilut ovat tehneet 5G:n 
hyödyistä konkreettisia ja antaneet esimakua 
siitä, miten 5G:n avulla voidaan luoda uusia inno-
vaatioita, tehostaa toimintaa sekä kehittää täysin 
uutta liiketoimintaa. 

Telia testaa 5G-verkon  
toiminnallisuuksia

Telia perustaa 
5G Finland -verkoston

Telia voittaa  
5G-taajuudet 3,5GHz:n  
taajuusalueen 
huutokaupassa

Valtioneuvosto  
myöntää  
5G-toimiluvat

Ensimmäiset 
5G-päätelaitteet 
tulevat markkinoille

Päätelaitteet 
yleistyvät

5G-verkkojen 
toiminta voi alkaa

Käyttöä pilotoidaan yhdessä  
asiakkaiden ja kumppanien kanssa

2017 2018 2019
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ENSIMMÄISEN VAIHEEN 5G

TAAJUUS

KAISTA

ASIAKKAAN 
KOKEMA 
HUIPPUNOPEUS

KÄYTÄNNÖSSÄ

LIIKENTEEN
MÄÄRÄ

YHTEYS

VIIVE
PARHAIMMILLAAN

3500 MHz

100 MHz1

2 Gpbs

0.25-1 Gbps

1000 x suurempi 
nykyiseen nähden

jopa 10 Gbit/s

1 millisekunti
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5G:N MAHDOLLISUUDET 
KIINNOSTAVAT PÄÄTTÄJIÄ, 
ETENKIN YHDISTETTYNÄ 
MUIHIN TEKNOLOGIOIHIN

Telian toteuttaman haastattelututkimuk-
sen vastauksissa korostui, että lähtökohtaisesti 
organisaatioiden päättäjät ovat kiinnostuneita 
5G-teknologiasta, kuitenkin osana laajempaa rat-
kaisua, jossa hyödynnetään muun muassa IoT:ta. 
Osa organisaatioista on teettänyt aiheesta selvityksiä 
sekä hyödyntänyt eri palveluntuottajien osaamista. 
Myös pilotteja on käynnissä. 

5G:n mahdollisuuksista esille nousivat etenkin:
• itseohjautuvat ajoneuvot niin maalla,
 merellä kuin ilmassa
• älykaupungit
• datan hyödyntäminen kuluttajapalveluissa
• prosessien ja laitteiden ohjaus
• ennakoiva kunnossapito
• mediajakelu mobiiliverkossa

Kysymyksiä herättivät muun muassa:
• aikataulut
• rahoitus
• jälkijunassa kulkeva lainsäädäntö
• turvallisuus
• huoli Suomen kilpailukyvystä
• osaaminen omassa ja 
 kumppaniverkostossa

Haastattelututkimus toteutettiin puhelinhaastat-
teluina kesän 2018 aikana ja siihen haastateltiin 
yhdeksän päättäjää eri toimialoilta.
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5G on suunniteltu tukemaan 
erilaisia sovelluksia
5G tukee esimerkiksi esineiden 
internetiä eli IoT:ta, lisättyä to-
dellisuutta, 3D-pelejä ja virtu-
aalitodellisuutta. 5G:n avulla 
toimintatavat monipuolistuvat 
ja dataan perustuva liiketoimin-
ta saa uutta vauhtia.

Tiedosta tulee reaaliaikaista 
ja tarkkaa
Nopean tiedonkäsittelyn an-
siosta voit hyödyntää reaaliai-
kaista analytiikkaa palveluissa 
ja päätöksenteossa – jopa 
automaattisesti tekoälyn avus-
tamana.

IoT-laitteiden käyttöikä 
kasvaa huimasti
Sensoreiden ja antureiden 
akkukesto kasvaa vuosiin. 
Voit rakentaa mittaus- ja 
seurantajärjestelmiä laajoille 
alueille ja haastaviin kohteisiin, 
kuten kellareihin.

Etätyöstä tulee yhä 
toimivampaa
5G-yhteydet tukevat 
monipuolisesti kaikkia 
työskentelyn tarpeita.

5G pystyy käsittelemään 
suuria tietomääriä
Nopeat yhteydet yhdessä 
pilvikapasiteetin kanssa tekevät 
massiivisista tietoaineistoista 
osan jokapäiväistä 
päätöksentekoa. Tätä voidaan 
hyödyntää esimerkiksi 
markkinoinnissa ja tuotannon 
ohjauksessa.

5G tuo parempia kokouksia
Videoneuvottelut eivät enää 
vaadi neuvotteluhuoneita vaan 
muistuttavat enemmän virtuaa-
lista läsnäoloa.

Voit liittää verkkoon tuhansia 
laitteita samanaikaisesti
Verkon kapasiteetti on paljon 
aiempaa suurempi, joten voit 
liittää tuhansia laitteita verk-
koon. 5G mahdollistaa suurten 
datamäärien analyysin ja hyö-
dyntämisen reaaliajassa.

Laitteiden seuranta 
ja valvonta on paljon 
nopeampaa
5G ja IoT tuovat varmuutta 
ja turvallisuutta esimerkiksi 
tuhansien ajoneuvojen 
seurantaan ja ohjaukseen.

5G toimii viiveettä
Viiveettömyyden ansiosta 
esimerkiksi työkoneita voidaan 
hallita etänä hankalissa paikois-
sa tai olosuhteissa, mikä lisää 
työturvallisuutta.

5G-yhteys on vakaa ja nopea
5G:n gigabittinopeudet ja 
vähäisempi herkkyys häiriöille 
mahdollistavat entistä 
luotettavammat ja vakaammat 
yhteydet.

10 POINTTIA, MIKSI 
YRITYKSESI TARVITSEE 
5G-STRATEGIAN
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5G:N MUKANAAN TUOMA VERKON
VIIPALOINTI MULLISTAA TAVAN
TOTEUTTAA YRITYSVERKKOJA

Yksi 5G:n kiistattomista hyödyistä on räätä-
löity yritys- tai organisaatiokohtainen langaton 
verkko, jota voidaan viipaloida erilaisiin tarpeisiin. 
Yritysten verkkoratkaisuista tulee toisin sanoen 
tarve- ja käyttöpohjaisia – esimerkiksi tuotan-
nonohjaukselle, pää- ja sivutoimipisteille sekä 
logistiikan ohjaukselle voi kaikille olla oma verk-
konsa. Verkko voidaan räätälöidä sen mukaan, 
millaista verkkopalvelua kyseinen toiminto tai 
prosessi tarvitsee. 

Viipaloinnin avulla voidaan myös taata orga-
nisaatiokohtainen kapasiteetti. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että tietyllä alueella vaikkapa 
kymmenen prosenttia verkon kapasiteetista voi-
daan antaa esimerkiksi alueella toimivan tehtaan, 
sairaalan tai vaikka sataman käyttöön. Tällöin 
kokonaisverkko mitoitetaan niin, että se kestää 
kyseisen liikenteen lisäksi muun verkon käytön 
alueella. Tämä mahdollistaa sen, että kyseisellä 
organisaatiolla on aina käytössään sen tarvit-
sema kapasiteetti riippumatta siitä, mitä muualla 
verkossa tapahtuu. 

Lue lisää: 5G mahdollistaa verkon
viipaloinnin ja räätälöidyt yritysverkot

https://www.itewiki.fi/blog/2018/10/5g-mahdollistaa-verkon-viipaloinnin-ja-raataloidyt-yritysverkot/
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5G LÄVISTÄÄ SINUNKIN
TOIMIALASI – MUTTA MITEN?

Teollisuus on yksi ensimmäisiä toimialoja, 
jossa 5G tullaan ottamaan käyttöön. Huip-
punopea langaton yhteys tarjoaa lukemattomia 
mahdollisuuksia teollisuusyrityksille esimerkiksi 
automatisoida prosesseja, tehostaa toimin-
taa, helpottaa työntekijöiden työtä ja laitteiden 
sekä koneiden huoltoa ja minimoida häiriöt 
toiminnassa. 

Kun kaikki koneet ja laitteet saadaan lan-
gattoman yhteyden avulla kytkettyä verkkoon, 
nähdään reaaliaikainen tilannetieto sekä yksittäi-
sestä koneesta että kokonaisuudesta. Tuotannon 
tilanne on aina ajan tasalla, ja eri toimintoja voi-
daan ohjata etäältä. 

NB-IoT on osa 5G-teknologiaa ja sen avulla 
voidaan kustannustehokkaasti kerätä dataa 
tarvittaessa tuhansien antureiden voimin myös 
kuuluvuusalueeltaan haastavista kohteista. Datan 
kerääminen ja analysointi mahdollistavat muun 
muassa ennakoivan huollon sekä dataan pohjau-
tuvan ennustamisen ja päätöksenteon. Datasta 
saatavia hiljaisia signaaleja tutkimalla ja tekoälyä 
hyödyntämällä voidaan ennustaa vikatilanteita 
ja varmistaa tuotannon katkeamattomuus kai-
kissa tilanteissa.

Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden ratkaisuilla 
tehtaan työntekijät näkevät ajantasaisen tilanne-
kuvan tehtaalla liikkuessaan. Kun kone tai laite 
ilmoittaa huollon tarpeestaan IoT-antureiden ja 
langattoman verkon välityksellä, se voi samalla 
tarjota myös visuaalista tietoa esimerkiksi tar-
vittavista varaosista työntekijälle, joka tarkkailee 
tilannetta AR- tai VR-lasit päässään. Myös laittei-
den huolto onnistuu AR- ja VR-ratkaisuilla ilman, 

että paikan päälle tarvitsee lähettää asiantunti-
jaa toiselta puolelta maailmaa.

Videoanalytiikkasovellukset ovat yksi esimerkki 
5G:n käyttökohteista teollisuudessa. Tekoäly 
vaatii pureksittavakseen videokuvaa reaaliaikai-
sesti ja suurella resoluutiolla. Analytiikan avulla 
voidaan muun muassa havaita tuotannon virhe-
tilanneet ja puuttua niihin välittömästi.

5

Industry 4.0 mullistaa
teollisuusyritysten toiminnan

Esimerkki todellisesta ympäristöstä 

5G ja lisätty todellisuus tarjoavat 
visuaalista ja reaaliaikaista tietoa 
asiantuntijoille Stora Enson tehtaalla

Stora Enson ja Telian kokeilussa asi-
antuntijat saivat tehtaalla AR- eli lisätyn 
todellisuuden sekä 5G-teknologian avulla 
kunnossapitotietoa käyttöönsä helposti, 
visuaalisesti ja reaaliaikaisesti. Tiedon 
nopeampi käyttö muun muassa parantaa 
tehtaiden käyttövarmuutta. 

Kohta käyttöön tuleva 5G-verkko luo 
yhdessä Telia Helsinki Data Centerin las-
kentakapasiteetin kanssa alustan, jonka 
ansiosta tehtaalla käytettävissä palveluissa 
voidaan laajamittaisesti hyödyntää esimer-
kiksi lisättyä ja virtuaalitodellisuutta sekä 
360-näkymiä maantieteellisestä sijainnista 
riippumatta.
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https://www.telia.fi/yrityksille/tuotteet/liittymat/iot-ratkaisut/nb-iot?utm_source=5g_opas&utm_medium=social&utm_campaign=5g_opas_2018
https://www.telia.fi/medialle/showArticleView?article=stora-enson-ja-telian-tuomat-5g--ja-listyn-todellisuuden-ratkaisut-etenevt-kokeiluista-kytntoon&id=852878d4-3a5f-46e0-ba6b-cfff76405284
https://www.telia.fi/yrityksille/tuotteet/tietoliikenne/telia-data-center/telia-helsinki-data-center?utm_source=5g_opas&utm_medium=social&utm_campaign=5g_opas_2018
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Kuljetuksen saralla tärkeimpiä 5G:n sovellus-
kohteita ovat autonomiset ajoneuvot, koneet ja 
laivat. Ne tekevät logistiikasta tehokasta ja tur-
vallista sekä karsivat työvoimakuluja. 5G tarjoaa 
ratkaisun myös logistiikkaketjujen reaaliaikai-
seen seurantaan, jota ei tällä hetkellä pystytä 
tekemään täysin viiveettä, ketjun alusta sen lop-
puun saakka. 

Jos kuorma esimerkiksi vahingoittuu matkalla, 
voi olla vaikeaa osoittaa, kuka osapuolista on 
vastuussa vahingosta. Kun lähetystä seurataan 
IoT-antureilla, jotka hyödyntävät 5G-verkkoa, 
saadaan ajantasaista tietoa muun muassa sijain-
nista, lämpötilasta, ilmankosteudesta ja muista 
tärkeistä mittareista, jotka vaikuttavat kuljetetta-
vien tuotteiden laatuun. Seuranta on helppoa ja 

Kustannushyötyjä ja 
reaaliaikaista seurantaa 
kuljetus- ja logistiikkasektoreille

Esimerkki todellisesta ympäristöstä 

5G Nokian tukiasematehtaalla 
Oulussa: reaaliaikainen video-
analytiikka varmistaa tuotteen laadun

Telia ja Nokia tekivät Intelin kanssa 
kokeilun, joka sijoittui aitoon teolliseen 
ympäristöön, Nokian tukiasematehtaalle 
Ouluun. Kokeilussa tarkkailtiin tuotannon 
mahdollisia virhetilanteita videoanalytiikan 
avulla. Korkealaatuinen videokuva siir-
rettiin Nokian 5G-testiverkossa ja Telian 
valokuituverkossa Telian datakeskukseen 
Helsinkiin. 

Siirrettyä dataa analysoi tekoäly, joka 
pystyi tarvittaessa huippunopeiden yhte-
yksien ansiosta reagoimaan poikkeamiin 
reaaliaikaisesti. Kokeilu on hyvä esimerkki 
5G:n hyödyntämisestä Industry 4.0 -ympä-
ristössä ja siinä tarvittiin sekä 5G:n suurta 
kapasiteettia että huippunopeaa ja viivee-
töntä yhteyttä. 

läpinäkyvää sekä kuorman lähettäjälle, vastaan-
ottajalle että kuljettajalle.

5G-yhteyden avulla on mahdollista myös etä-
ohjata laitteita ja koneita. Etäohjauksen ansiosta 
päästään työskentelemään hankalasti saavutet-
taviin tai vaarallisiin paikkoihin vaarantamatta 
työntekijän turvallisuutta. Satamissa eri toiminnot, 
kuten lastin purkaminen, voidaan etäohjattavien 
ja autonomisten laitteiden avulla automatisoida. 
Lisäksi satama-alueen eri toimijat voivat jakaa 
tilannetietoa reaaliajassa, mikä tekee toiminnasta 
turvallisempaa ja tehokkaampaa. 

Huippunopeaa yhteyttä hyödyntävät jatkossa 
myös älykkäät varastot, joiden prosessit voi-
daan automatisoida robotiikan, IoT-antureiden ja 
nopean verkkoyhteyden avulla. Älykkäässä varas-
toinnissa robotti hoitaa tavaroiden keräämisen, 
ja sensorit tekevät toimitusprosessista läpinäky-
vää alusta loppuun saakka. Kun kaikissa varaston 
tuotteissa on IoT-anturit, nähdään toimituksen 
tilanne reaaliajassa sekä voidaan paremmin 
optimoida varastonhallintaa. 5G-verkon avulla 
robotteja voidaan tarvittaessa myös ohjata etäältä 
sekä puuttua häiriöihin ja ennakoida niitä.

Lue lisää: Neste ja Telia rakentavat 
yhdessä älykkäämpää liikkumista

5G-pedagogiikka motivoi oppimaan, 
ja etäkokoukset parantavat 
työtyytyväisyyttä

5G-pedagogiikka avaa täysin uusia mahdolli-
suuksia tukea ilmiöpohjaista oppimista. Lisätyn ja 
virtuaalitodellisuuden ratkaisuiden avulla oppilaat 
voidaan esimerkiksi viedä täysin aidontuntuiseen 
oppimisympäristöön minne tahansa maailmassa. 
Fysiikan tunnilla voidaan vierailla CERNin hiuk-
kasfysiikan tutkimuskeskuksessa ja maantiedon 
tunnilla päästään tarkastelemaan kasvillisuutta 
sademetsässä tai savannilla. 

AR- ja VR-ratkaisut mahdollistavat myös etä-
opiskelun, kun oppilas voi virtuaalisesti osallistua 
oppitunnille paikkariippumattomasti ja nähdä 
reaaliajassa opetuksen sisällön samalla tavalla 
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https://www.telia.fi/medialle/showArticleView?article=5g-tulee-tehtaaseen--telia-ja-nokia-nyttivt-miten-pilvipalvelut-ja-datakeskukset-muuttavat-teollisuutta&id=638d5e9b-c001-4f55-9387-999694fbd613
https://www.telia.fi/yrityksille/artikkelit/artikkeli/alykas-raskas-liikenne-SmartTruck?utm_source=5g_opas&utm_medium=social&utm_campaign=5g_opas_2018
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Lue lisää: Uuden sukupol-
ven VR-ratkaisuissa koulutetta-
vat sukeltavat VR-ympäristöön 
– mistä päin maailmaa tahansa

kuin paikan päällä olevat oppilaat. Oppilaitokset 
voivat houkutella opiskelijoita mistä päin maail-
maa tahansa, ja oppilaat voivat valita oppitunteja 
ennennäkemättömän suuresta valikoimasta, joka 
kattaa parhaimmillaan koko maailman. 

Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden sovelluksia 
pystytään hyödyntämään myös toimistoissa 
– esimerkiksi etäkokouksia voidaan järjestää 
aiempaa monimuotoisemmin hyödyntäen 5G:n 
tarjoamia luotettavia yhteyksiä ja kapasiteettia. 
Pelkän puheyhteyden sijasta osallistujat näkevät 
toisensa reaaliajassa virtuaalisessa kokous- tai 
koulutustilassa, mikä tekee vuorovaikutuksesta 
rikkaampaa. Uudenlaiset tavat etäkokousten 
pitämiseen vähentävät tarvetta työmatkusta-
miseen, karsivat matkakuluja sekä lisäävät 
työtyytyväisyyttä, kun työntekijä voi valita työn-
tekopaikkansa aiempaa joustavammin.

Lue lisää: Aapiskukko 5G-ver-
kossa – miten teknologia muut-
taa koulunkäyntiä?

Tulevaisuuden älykaupunki on täysin verkottu-
nut – niin rakennukset, ajoneuvot kuin kaupungin 
infrastruktuuri on kytketty verkkoon ja tehty älyk-
käiksi sensoreiden avulla. Kaupungin asukkaille 
ja elinkeinoelämälle tämä tarkoittaa parempia, 
turvallisempia ja sujuvampia palveluita. 

5G mahdollistaa antureiden keräämän valtavan 
datamäärän siirtämisen ja prosessoinnin reaali-
ajassa. Esineiden internetin ja teollisen internetin 
tarpeisiin luotu NB-IoT on osa 5G-tekniikkaa ja 
sen avulla on mahdollista kerätä dataa myös kuu-
luvuusalueiltaan haastavista kohteista. NB-IoT 
mahdollistaa kustannustehokkaasti sellaistenkin 
kohteiden seurannan, joissa antureita tarvitaan 
suuria määriä, kuten vesi- ja energialaitokset 

Älykaupungit tarjoavat helppoa 
ja viihtyisää asumista asukkaille

sekä niihin liittyvän infrastruktuurin. Eri kohteista 
kerättyä dataa voidaan hyödyntää myös kaupun-
kisuunnittelun tukena.

Älykaupungissa turvallisuutta voidaan tehos-
taa reaaliaikaisella videoanalytiikalla, jota 
tekoäly analysoi ja antaa tarvittaessa hälytyk-
sen poikkeamista. 5G:n suuren kapasiteetin 
ansiosta tekoälylle voidaan välittää sen tarvit-
semaa korkealaatuista videokuvaa, jota voidaan 
tuottaa useasta eri kuvakulmasta halutuista koh-
teista. Videoanalytiikan avulla on mahdollista 
myös helpottaa liikenteen ruuhkasumppuja, 
tehostaa liikenteen ohjaamista ruuhka- ja onnet-
tomuustilanteissa sekä toteuttaa automaattista 
pysäköinninvalvontaa.

Älyrakennukset ovat energiatehokkaita, sillä ne 
osaavat antureiden avulla muun muassa säätää 
lämpötilaa sopivaksi. Älykäs rakennus ilmoittaa 
huollon tarpeesta ennakoivasti, mikä ehkäisee 
vaurioiden syntymistä ja niiden aiheuttamia kus-
tannuksia. Se myös hälyttää ongelmien, kuten 
vesivuodon tai tulipalon, tapahtuessa auto-
maattisesti ja tunnistaa rakennuksen vakituiset 
käyttäjät tarjoten heille personoituja palveluita. 
Huippunopealla 5G-verkolla antureiden keräämä 
tieto, kuten poikkeustilanne rakennuksessa, välit-
tyy eteenpäin viiveettömästi. 

5G tarjoaa sujuvat ja huippunopeat yhtey- 
det IoT-ratkaisuille niin älykaupungeissa, 
teollisuudessa kuin muillakin toimialoilla. 
Telia lanseerasi syyskuun 2018 alussa 
5G-aikakauden Helsingissä avaamalla kau-
punkiin esikaupallisen 5G-verkon. Telia 5G 
Arenalla tehdyssä demossa anturit kiinni-
tettiin Telian 5G-ohjelman johtajaan Janne 
Koistiseen, joka pelasi HJK:n pelaajia 

Esimerkki todellisesta ympäristöstä

IoT-antureita rakennuksissa, 
koneissa, laitteissa – ja ihmiskehossa
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https://www.telia.fi/yrityksille/artikkelit/artikkeli/miten-teknologia-muuttaa-koulunkayntia-newsroom?utm_source=5g_opas&utm_medium=social&utm_campaign=5g_opas_2018
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Itseohjautuvat ajoneuvot, kuten bussit ja junat, 
vähentävät työvoimakustannuksia ja mahdollista-
vat kattavamman liikenneverkoston tarjoamisen 
kaupungin asukkaille. Koska robottibussi ei tar-
vitse kuljettajaa, voidaan bussilinjoja ja -vuoroja 
lisätä ilman, että työvoimakustannukset kas-
vavat. Esimerkiksi harvemmin asutuilla alueilla 
voidaan liikennöidä pienen robottibussin avulla 
ja siten lisätä matkustajien tyytyväisyyttä, paran-
taa palveluverkostoa ja lisätä julkisen liikenteen 
käyttöastetta.

Älyliikenne tarkoittaa myös vähemmän ruuh-
kia, kun liikenteen ohjaamisessa hyödynnetään 
videoanalytiikkaa sekä IoT-antureita ja se tapah-
tuu reaaliajassa viiveettömän 5G-verkon ansiosta. 
Tekoäly analysoi suuren määrän eri paikoista 
kerättyä dataa ja avustaa liikenteen ohjauk-
sesta vastaavia työntekijöitä tekemään oikeita 
päätöksiä. Reaaliaikaista liikennetietoa voidaan 
tarjota niin julkisen 
liikenteen käyt-
täjille kuin muille 
tienkäyttäjille. 

Itseohjautuvat 
ajoneuvot voi-
vat kerätä dataa 
muustakin kuin lii-
kennetilanteesta. 
Hyviä esimerk-
kejä ovat vaikkapa 
ajantasainen säätieto, ilmanlaatu ja ihmisvirtojen 
liikkuminen, jonka avulla voidaan muun muassa 
suunnitella palveluita ja infrastruktuuria vastaa-
maan todellista käyttöä. 

Liikenteen saralla tullaan näkemään myös AR- 
eli lisätyn todellisuuden sovelluksia, jotka auttavat 
ihmisiä navigoimaan helposti oikeaan paikkaan, 
olivat he sitten liikkeellä jalan, pyörällä tai autolla.

vastaan Telian ja Nokian joukkueessa. 
Antureista saatiin lähes reaaliajassa tie-
toa Koistisen sijainnista, nopeudesta ja 
sykkeestä. 

Anturit toimivat demon aikana LTE-M-
verkossa, joka on yksi osa 5G-tekniikka. 
Telia 5G Arenalla oli luontevaa kerätä 
dataa pelaajista, mutta vastaavaa ratkai-
sua voidaan hyödyntää missä tahansa 
tuotteessa, laitteessa, rakennuksessa tai 
koneessa, kun tarvitaan reaaliaikaista dataa 
ja tilannetietoa. 

Älyliikenne on sujuvaa kaikille

Lue lisää: Oulu on Suomen
ensimmäisiä älykaupunkeja
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Itsestään ajava auto liikkui itsevarmasti 
ja ongelmitta Espoon Karaportissa, kun 5G 
Finland-verkostoon kuuluvat Telia, Nokia 
ja Sensible 4 järjestivät testin, jossa 
auto kytkettiin 5G-testiverkkoon. Auton 
välittämää tilannekuvaa pystyttiin tarkas-
telemaan reaaliaikaisesti Nokia 5G Labin 
”valvomossa”. 

Dataa auto kerää ympäristöstään senso-
reilla, tutkilla, laserskannereilla ja kameroilla. 
Tieto yhdistetään älykkäällä ohjelmistolla 
auton tietokoneessa. Tämän perusteella 
järjestelmä tekee johtopäätökset ympä-
ristöstä ja antaa autolle ohjauskomennot.

Autonomisen liikenteen kehittyessä lii-
kenneoperaattori valvoo etänä useita, jopa 
kymmeniä autonomisesti liikkuvia autoja. 
Nopea, luotettava ja lähes viiveetön 5G-yh-
teys on kriittinen, jotta ajoneuvojen tilanne 
nähdään reaaliaikaisesti. Ajoneuvon kerää-
mää dataa on niin paljon, että vain 5G 
pystyy välittämään dataan perustuvan tilan-
nekuvan eteenpäin.

Esimerkki todellisesta ympäristöstä

Huippunopean yhteyden avulla 
itseohjautuvien ajoneuvojen tilanne 
nähdään reaaliajassa

Katso video: Robottibussi kyyditsee 
matkustajia Helsingin Kivikossa

Yksi käytetyimpiä esimerkkejä 5G:n hyö-
dyistä terveydenhuollossa on lääkärin 
suorittama etäleikkaus. 5G:n kapasiteetti tar-
joaa mahdollisuuksia myös esimerkiksi tarjota 
aika- ja paikkariippumattomia etälääkäripalve-
luita, kun videoyhteyden kautta voidaan siirtää 
korkeatasoista videokuvaa. Tämä tekee tervey-
denhuollosta tasa-arvoisempaa eri asuinalueiden 
välillä, kun lääkärin ja potilaan fyysisen sijainnin 
merkitys vähenee. 

Haastaville alueille voidaan ensiapuna lähet-
tää 5G-yhteyttä hyödyntävä, etäohjattava drone, 
joka tuo paikalle pelastusvälineistöä. Potilasta 
auttavia voidaan opastaa videoyhteyden välityk-
sellä, ennen kuin pelastushenkilökunta saapuu 
paikalle. 

Tulevaisuudessa terveydenhuollon käytettä-
vissä on asiakkaista valtava määrä dataa, jota 
kerätään potilaskäyntien lisäksi sensoreiden ja 
puettavien asusteiden avulla ennakoivan hoi-
don tueksi. Isojenkin datamassojen siirtäminen 
onnistuu tarvittaessa reaaliajassa 5G:n avulla. 

Verkon viipalointi mahdollistaa esimerkiksi 
sairaaloille langattomia verkkoja eri käyttötarkoi-
tuksiin. Kriittisille toiminnoille voidaan varata oma 
kapasiteetti ja toisaalta potilaille tarjota erikseen 
kapasiteettia henkilökohtaiseen datankäyttöön. 
Tämä varmistaa, että kriittisillä toiminnoilla on 
aina käytössä niiden tarvitsema kapasiteetti riip-
pumatta siitä, mitä muualla verkossa tapahtuu. 

Ambulanssi-drone kiidättää paikalle 
ensiapua, ja etälääkäri palvelee asiakkaita 
paikkariippumattomasti

11

https://www.telia.fi/yrityksille/artikkelit/artikkeli/5g-tulee-itseohjautuvien-autojen-tueksi?utm_source=5g_opas&utm_medium=social&utm_campaign=5g_opas_2018
https://www.youtube.com/watch?v=oh94R6Jtx9A&feature=youtu.be


5G-opas yrityksille         

Energia-ala on murroksessa, kun sähköä ei 
enää tulevaisuudessa syötetä keskitetysti isoista 
laitoksista, vaan myös jakeluverkon toisesta 
päästä. Muutoksen taustalla vaikuttavat muun 
muassa pienempien tuuli- ja muiden voimalai-
tosten yleistyminen sekä kuluttajien hyödyntämät 
aurinkopaneelit, joiden avulla voidaan tuottaa 
sähköä myös muuhun kuin omaan käyttöön. 

Sähkön kuluttaminen ja hinnoittelu tulevat 
muuttumaan tilannekohtaisiksi. Esimerkiksi 
kovalla pakkasella sähkön hinta voi olla kor-
keampi kuin muulloin, mikä ohjaa sähkön 
käyttäjiä vähentämään kulutusta näissä tilan-
teissa. Tämä edellyttää, että käyttäjät saavat 
reaaliaikaista tietoa hinnan muutoksista, jolloin 
he voivat reagoida tilanteeseen ja lämmittää vaik-
kapa saunan sellaisena ajankohtana, kun sähkön 
hinta on alhaisempi. 

Uudessa, aiempaa monimutkaisemmassa 
jakeluverkossa 5G-teknologia ja IoT-ratkaisut 
tarjoavat mahdollisuuksia ennakoida, ehkäistä ja 
kontrolloida häiriöitä reaaliajassa, antaa käyttä-
jille reaaliaikaista tietoa kulutuksesta ja hinnoista 
sekä hallinnoida etäältä pienempiä voimalaitok-
sia, kuten tuulivoimalaa. 

Pienet sähköntuottajat muodostavat 
virtuaalisen voimalaitoksen –
kuka tahansa voi ryhtyä myymään 
ylijäänyttä sähköä

5G tekee tavaroiden ostamisesta ja myymisestä 
paikkariippumatonta. Kehitteillä olevat lisätyn 
sekä virtuaalitodellisuuden ratkaisut mahdollis-
tavat ostamisen kotisohvalta siten, että asiakas 
näkee tuotteen hyvin realistisen kaltaisesti VR-la-
sien avulla ja voi tarkastella sitä eri kuvakulmista. 
Uudet ratkaisut vähentävät palautuksista pal-
veluntuottajalle aiheutuvia kustannuksia sekä 
palautuskuljetusten ympäristövaikutuksia. 

Fyysisissä myymälöissä AR- eli lisätyn todel-
lisuuden ratkaisuiden avulla tuotetietoa voidaan 

Ostoksia kotisohvalta käsin

tarjoilla asiakkaille helposti omaksuttavassa visu-
aalisessa muodossa. Asiakas voi esimerkiksi 
saada lisätyn todellisuuden näkymässä tarkempaa 
tietoa tuotteen ominaisuuksista ja käyttötavoista 
kuin mitä fyysiset pakkaukset mahdollistavat. 

AR- ja VR-ratkaisuiden avulla myös havain-
nollistaa mitä tahansa ei-valmista tuotetta tai 
palvelua hyvin todentuntuisesti. Yksi käyttökohde 
on esimerkiksi uudisrakennukset ja -asunnot, joi-
hin asiakas voi tutustua VR-maailmassa aivan eri 
tavalla havainnepiirroksiin verrattuna. 
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Viihdepalveluissa 5G luo mahdollisuuksia 
tuottaa parempitasoista sisältöä, kuten 4K- ja 
360-videota, nopeammalla yhteydellä ja viiveet-
tömästi. Tämä tarkoittaa aivan uudenlaisia 
palveluita ja kokemuksia, joissa voidaan hyö-
dyntää myös esimerkiksi virtuaalitodellisuuden 
ratkaisuja. 5G:n kapasiteetti mahdollistaa muun 
muassa usean eri 360-videostriimin välittämisen 
samanaikaisesti, jolloin katsoja voi valita häntä 
kiinnostavan striimin – oli kyseessä sitten urhei-
luottelu tai vaikkapa konsertti.

Tulevaisuuden VR-ratkaisut yhdistettynä 5G:n 
kapasiteettiin sekä lyhyeen viiveeseen mah-
dollistavat osallistumisen erilaisiin tapahtumiin 
etäältä. Esimerkiksi konserttiin osallistuakseen 
ei välttämättä tarvitse mennä paikan päälle, vaan 
tapahtumaa voi seurata kotisohvalta käsin. Kat-
soja voi myös vaihtaa kuvakulmaa ja hypätä 
VR-maailmassa välillä etukatsomosta vaikkapa 
laulajan viereen lavalle. 

Viiveetön 5G-yhteys hyödyttää myös e-urhei-
lijoita. Esportsissa lyhyt viive on ensiarvoisen 
tärkeää, sillä se vaikuttaa pelaajan menestymi-
seen pelissä. 

Tulevaisuuden VR-maailmassa 
katsoja voi reaaliajassa hypätä vaikka 
keskelle jalkapallokenttää tai lavalle 
lempibändinsä laulajan viereen

Telian toteuttamassa demossa Telia 
5G Arenalla siirrettiin 4K 360 -videokuvaa 
kentältä demopisteelle, jossa katsoja pys-
tyi valitsemaan kolmesta eri kuvastriimistä 
haluamansa. Kuva välitettiin esikaupalli-
sessa 5G-verkossa, joka tarjosi riittävästi 
kapasiteettia korkeatasoiselle videokuvalle.

Korkealaatuista videokuvaa voidaan hyö-
dyntää useilla toimialoilla viihdepalveluiden 
lisäksi. Julkisella sektorilla videoanalytiik-
kaa voidaan käyttää esimerkiksi tilojen ja 
alueiden automaattisessa valvonnassa. 
Teollisuudessa videoanalytiikan avulla voi-
daan muun muassa tarkkailla tuotannon 
laatua ja se taipuu myös kunnossapitoon 
ja turvallisuuteen liittyviin tarpeisiin. 

Kun dataa analysoi tekoäly, on kuvan 
resoluution oltava tarkka. Samalla tämä 
tarkoittaa sitä, että verkossa liikkuu suu-
ria määriä dataa. 5G:n suuri kapasiteetti 
tarjoaa alustan videoanalytiikalle ja mah-
dollistaa tiedonsiirron lähes reaaliajassa 
tekoälyn analysoitavaksi.

Esimerkki todellisesta ympäristöstä

5G tarjoaa kapasiteettia videokuvalle
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Uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien 
synnyttäminen edellyttää 5G:n lisäksi myös muuta 
teknologiaa. Oikein rakennettu teknologia-alusta 
tekee uusien digitaalisten ratkaisuiden kehittämi-
sestä ja käyttöönottamisesta jouhevaa, helpottaa 
kokonaisuuden hallintaa ja on kustannustehokas. 

Millainen sitten on alusta, jonka päälle on help-
poa rakentaa uusia ratkaisuja? Maailmanlaajuinen 
trendi on hajauttamisen sijasta keskittää ICT-han-
kinnat valitulle kumppanille. Usean toimittajan 
kokonaisuus on vaikeasti hallittava ja mah-
dollisesti tietoturvaltaan heikko. Pahimmillaan 
esimerkiksi uutta sovellusta käyttöönotettaessa 
joudutaan paikkaamaan ja kehittämään useita eri 
järjestelmiä ja ratkaisuja, mikä on hidasta. 

Yritysten ja organisaatioiden digitaalisessa toi-
mintaympäristössä teknologia-alusta koostuu 
tyypillisesti dataa keräävistä antureista ja verk-
koyhteydestä, jonka avulla kerätty data viedään 

INNOVAATIOIDEN KETTERÄ
KEHITTÄMINEN JA
KÄYTTÖÖNOTTO
EDELLYTTÄVÄT YHTENÄISTÄ
TEKNOLOGIA-ALUSTAA
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datakeskukseen tallennettavaksi ja prosessoita-
vaksi. Tietoa analysoi tekoälypohjainen sovellus, 
ja analysoidusta datasta voidaan luoda uusia lii-
ketoimintamalleja ja digitaalisia palveluita.

Telia palvelee sinua ICT-alan laajimmalla vali-
koimalla, jonka avulla varmistat yrityksesi tai 
organisaatiosi kasvun ja menestyksen nyt sekä 
tulevaisuudessa. 

Saat meiltä yhtenäisen alustan datan kerää-
miseen, tallentamiseen ja jalostamiseen. 4G- ja 
5G-verkkoyhteyden lisäksi voit asiakkaanamme 
hyödyntää NB-IoT-tekniikka  esineiden ja teol-
lisen internetin tarpeisiin. Datan säilyttäminen ja 
prosessointi hoituu Telia Helsinki Data Cente-
rissä, ja kiinteisiin verkkoyhteyksiin saat meiltä 
useita, sinulle räätälöityjä vaihtoehtoja mukaan 
lukien maailman johtavat globaalit runkoyhteydet. 
Varmistamme myös toimittamamme kokonaisuu-
den tietoturvan.

Lue lisää
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HALUATKO 
OLLA 
5G-EDELLÄ- 
KÄVIJÄ?  
Tule mukaan 5G Finland 
-verkostoon, jossa pääset kehit-
tämään aitoja 5G-käyttötapauksia 
ekosysteemissä, yhdessä muiden
yritysten, organisaatioiden ja
startupien kanssa. 

Lue lisää

https://www.telia.fi/yrityksille/english/telia-partners/5g-finland?utm_source=5g_opas&utm_medium=social&utm_campaign=5g_opas_2018



