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Yrityksillä on toimipisteissään käytössä lähiverkkoja, joiden toivotaan olevan yhtey-

dessä toisiinsa, jos toimipisteitä on useita. Työntekijöiden etätyömahdollisuudet tai 

ainakin järjestelmien ylläpito edellyttävät toimivia etäkäyttöyhteyksiä näihin järjes-

telmiin. Työn teoriaosassa tutustutaan lähiverkkojen yhdistämis- ja etäkäyttötapoihin. 

Käytännön osassa toteutetaan toimipisteiden lähiverkkojen yhdistäminen Internetin 

kautta VPN-yhteyksillä sekä työntekijöiden etäkäyttöyhteydet Microsoft Windows 

2003 Serverin RRAS-palvelulla ja Windows XP:n asiakasohjelmalla. 

 

Erityispiirteenä toteutuksessa oli pienen noin kymmenen hengen yrityksen useat toi-

mipisteet, joiden lukumäärä ja sijainti vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Lisäksi 

osassa toimipisteistä oli jo valmiiksi lähiverkkojen yhdistämispalvelu pitkällä sopi-

muksella. Toteutettu järjestelmä on kuitenkin sellaisenaan sovelias niin pienemmän 

kuin isommankin kokonaisuuden toteuttamiseen myös ilman näitä erityispiirteitä. 
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Companies have local area networks, which they usually want to interconnect, if they 

have multiple offices. Working remotely or at least remote maintenance of such sys-

tem presumes good remote connections to these systems. In theory part of this thesis 

are demonstrated methods for interconnecting and remotely connecting to local area 

networks. In practical part of the thesis is carried out a system that interconnects sev-

eral local area networks of a company with VPN-connections through the Internet. 

Also remote connections for employees are offered through Microsoft Windows 

2003 Server RRAS with Windows XP:s client software. 

 

A special feature in this implementation was a small company with several offices, 

of which amount and location vary slightly through years. Furthermore a share of 

offices already had a service connecting their LANs and the service was with a long 

agreement. Carried out system is however suitable for both smaller and bigger im-

plementations also without these special features. 
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1 JOHDANTO 

Tässä diplomityössä rakennetaan pienyritykselle eri paikkakunnilla olevat toimipis-

teet yhdistävä verkko etäkäyttömahdollisuuksineen. Nortrain Oy on kymmenen työn-

tekijän tietotekniikkakoulutusyritys, jolla on noin kuusi toimipistettä pääkaupunki-

seudulla ja Uudellamaalla. Kaikille työntekijöille on haluttu tarjota etätyömahdolli-

suus eli tarvittavien tietokonelaitteiden lisäksi yhteys yrityksen verkkoon. Toimipis-

teitä perustetaan ja puretaan tarpeen mukaan eli niiden määrä ja sijainti vaihtelevat 

vuodesta toiseen. 

 

Tietokoneita yrityksellä on käytössä noin 150, mikä on pienelle yritykselle verrattain 

suuri määrä. Tietokoneiden ylläpito on synnyttänyt jo aikaisessa vaiheessa tarpeen 

toimiville toimipisteiden välisille yhteyksille sekä etäkäyttöyhteyksille. Yrityksellä 

oli tätä työtä aloitettaessa jo yhdenlainen ratkaisu toimipisteiden yhdistämiseksi, 

mutta se ei kattanut kaikkia toimipisteitä. Nyt päivitetyn järjestelmän avulla ylläpito 

onnistuu kahdelta työntekijältä muiden työtehtävien ohessa. 
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2 LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMIS- JA ETÄKÄYTTÖTEK-

NIIKAT 

Tässä luvussa esitellään erilaisia tapoja yhdistää toisistaan etäällä olevia lähiverkko-

ja. Samalla tuodaan julki eri tekniikoiden soveltuminen työntekijöiden kotoa tai mat-

kalta tapahtuvaan yrityksen verkon etäkäyttöön. Tekniikoista on pyritty myös tuo-

maan esille niiden aiheuttamia kustannuksia joko hintaesimerkein tai yleiskuvauksel-

la eri kustannustekijöistä. 

2.1 Valinnainen puhelinverkkoyhteys 

Julkisen puhelinverkon kautta voidaan muodostaa yhteys kahden pisteen välille käyt-

tämällä verkkoon sopivaa modeemia tai päätelaitetta. Tämä valinnainen yhteys voi-

daan helposti muodostaa minkä tahansa kahden pisteen välille, kun molemmissa pis-

teissä on puhelinliittymä ja sopiva yhteyslaite käytettävissä. Tekniikka on ollut kauan 

markkinoilla, joten laitteiden hinnat ovat vakiintuneet edulliselle tasolle ja niiden 

toimivuus on hyvä. Yhteys voidaan muodostaa samalla laitteella tarpeen mukaan eri 

pisteisiin kuitenkin yhdellä linjalla vain yhteen pisteeseen kerrallaan. 

 

Yhteysnopeus on melko vaatimaton. Perinteisen analogisen puhelinverkon modee-

milla päästään 56 kilobitin sekuntinopeuteen toiseen suuntaan, mutta paluukaista on 

enintään 33 Kbit/s. Digitaalisen ISDN:n (Integrated Services Digital Network) yhden 

kanavan nopeus on 64 Kbit/s ja nopeutta voidaan nostaa ottamalla useampi kanava 

käyttöön. Yhteyden kustannukset määräytyvät lähes aina aikaperusteisesti eli kustan-

nuksia syntyy aina yhteyden ollessa auki. Jos yhteyden tulee olla aina avoinna, kas-

vavat kustannukset muita vaihtoehtoja reilusti suuremmiksi. Lähiverkkojen yhdistä-

minen valinnaisen puhelinverkon kautta tuleekin harvoin kysymykseen, sillä yleensä 

verkkojen halutaan olevan aina yhteydessä toisiinsa. Verkossa toimivat ylemmän 

tason rakenteet, kuten vaikkapa Windowsin aktiivihakemisto, usein olettavat yhteyk-

sien olevan aina käytettävissä. Näin ollen käytännössä jotain liikennettä ilmenee jat-

kuvasti, vaikka lähiverkkojen välillä olisikin käyttäjien aiheuttamaa liikennettä har-

voin (esimerkiksi vain arkipäivisin). 
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Satunnaiseen etäkäyttöön sen sijaan valinnainen yhteys on usein käyttökelpoinen. Jos 

käyttö on verrattain vähäistä, on valinnainen puhelinverkkoyhteys varsin halpa vaih-

toehto. Jos etäkäyttäjällä on jo olemassa puhelinyhteys, joka voi olla varattuna etä-

käyttöyhteyden käytön ajan, ei yhteydestä synny kiinteitä kustannuksia etäkäyttäjän 

päässä. Vaikka käytettäisiinkin etätyöntekijän omaa puhelinlinjaa yhteyden muodos-

tamiseen, voidaan yhteyden käytön kustannukset tarvittaessa ohjata yrityksen mak-

settaviksi joko laskuerittelyllä tai takaisinsoitolla. Pisteessä, johon yhteydet otetaan, 

tulee olla riittävä määrä linjoja varattuna etäkäyttöyhteyksiä varten, mistä tietenkin 

syntyy jonkin verran kiinteitä kustannuksia. Taulukossa 1 on vertailtu erilaisten soit-

toyhteyksien hintoja ja yhteysnopeuksia [Elis05] [Verk05]. 

 

Taulukko 1 Kiinteän verkon soittoyhteyksien vertailu 

Yhteys-

tyyppi 

Yhteyslaite 

ja hinta-

luokka 

Liit-

tymä 

Liittymän 

kuukau-

simaksu 

Yhteysmaksut Yhteysnopeus 

modee-

mi 

A-Link 

5614RHS 

PCI. 17 € 

Elisa 

Koti-

puhe-

lin 

12,45 € Lähipuhelu 2: 

0,12 €/puhelu + 

0,017 €/min 

56 Kbit/s sisään 

ja 33 Kbit/s ulos 

isdn Telewell 

ISDN PCI. 

33 € 

Elisa 

Koti-

puhe-

lin 

ISDN 

16,82 € + 

verkko-

pääte 2,52 

€ - 5,05 € 

Lähipuhelu 2: 

0,12 €/puhelu + 

0,017 €/min 

64 Kbit/s. Kah-

della linjalla 

128 Kbit/s, jol-

loin yhteysmak-

su kaksinkertai-

nen. 

 

Modeemi tai ISDN-soittosarjoihin yhdistäminen onnistuu myös matkapuhelimella, 

mikä mahdollistaa myös liikkuvien etäkäyttäjien yhteyksien tukemisen. Kappaleessa 

2.2 kuvatut uudemmat pakettikytkentäiset matkapuhelinyhteydet yhdistävät kuiten-

kin suoraan Internetiin, jolloin soittosarjaa ei enää tarvita. Lankapuhelinliittymät ovat 

myös reilusti vähenemään päin, joten uusiin soittosarjajärjestelmiin ei kannattane 

investoida. Mahdollisesti käytössä olevat järjestelmät ovat vielä käyttökelpoisia, jo-
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ten niitä ei kannata kiirehtiä purkamaan. Taulukossa 2 on vertailtu GSM-verkon pii-

rikytkentäisten palveluiden hintoja ja nopeuksia [Saun05] [Elis05]. 

 

Taulukko 2 GSM-verkon piirikytkentäisten datayhteyksien vertailu 

Yhteys-

tyyppi 

Yhteyslaite 

ja hintaluok-

ka 

Liittymä kuu-

kausi-

maksu 

Yhteysmaksut Yhteys-

nopeus 

gsm data Nokia 6100 

GSM-puhelin. 

155 € 

Saunalahti 

Ykkönen 

0,069 € 0,12 €/puhelu + 

0,069 €/min 

9,6 

Kbit/s 

gsm 

HSCSD 

Nokia 6100 

GSM-puhelin. 

155 € 

Saunalahti 

Ykkönen 

0,069 € 0,12 €/puhelu + 

0,195 €/min 

14,4 

Kbit/s 

gsm 

HSCSD 

Nokia 6100 

GSM-puhelin. 

155 € 

Saunalahti 

Ykkönen 

0,069 € 0,12 €puhelu + 

0,035 €/min 

max 56 

Kbit/s 

 

2.2 Pakettikytkentäinen GPRS-, EDGE- tai UMTS-yhteys 

Uudet matkapuhelinverkkojen GPRS- (General Packet Radio Service), EDGE- (En-

hanced Data rate for GSM Evolution ) ja UMTS- (Universal Mobile Communica-

tions System) yhteystavat yhdistävät suoraan Internetiin yrityksen oman modeemi-

soittosarjan sijasta. Internetin kautta yhteyttä voi jatkaa yrityksen verkkoon kappa-

leessa 2.6 kuvatulla tavalla. Näin pakettikytkentäiset matkapuhelinyhteydet sopivat 

hyvin lähiverkkojen etäkäyttöön, jos yhteyden tarve on satunnainen tai varsinkin, jos 

sitä tarvitaan myös matkan päällä.  

 

Pakettikytkentäisen yhteyden etu ja samalla haitta on veloitus siirtomäärän eikä ajan 

mukaan. Yhteyttä voi pitää huoletta pitkäänkin auki eikä siitä synny kustannuksia. 

Sen sijaan paljon tietoa siirrettäessä kustannukset voivat entistä nopeammilla yhteys-

tyypeillä helposti karata isoiksi. Taulukossa 3 on vertailtu eri pakettikytkentäisten 
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tiedonsiirtopalveluiden yhteysnopeuksia ja sopivien päätelaitteiden hintoja [Verk05] 

[Saun05]. 

 

Taulukko 3 Pakettikytkentäiset matkapuhelinverkkojen tiedonsiirtotekniikat 

Yhteystyyppi Yhteysnopeus Yhteyslaite ja hintaluokka 

GPRS, EDGE, 

UMTS 

53,6 Kbit/s 

EDGE 236,8 Kbit/s 

Nokia 6220 GSM-puhelin (GPRS, ED-

GE). 263 € 

UMTS 

(WCDMA) 

384 Kbit/s sisään, 

64 Kbit/s ulos 

Nokia 6630 GSM-kamerapuhelin 530 € 

(UMTS, EDGE, GPRS). Laite tukisi jopa 

384/128 Kbit/s -yhteysnopeutta, mutta 

Elisan verkko ei tue. 

 

Ilmoitetut yhteysnopeudet ovat Elisa Oyj:n WWW-sivuillaan (http://www.elisa.fi) 

ilmoittamia verkon tämän hetkisiä (22.2.2005) teoreettisia maksiminopeuksia. 

UMTS-standardi, ja mainittu yhteyslaitekin, tukee jo nopeampia yhteyksiä ainakin 

ulospäin. Alla olevassa esimerkissä käytetty Saunalahden liittymä käyttää Elisan 

verkkoa. Todellinen nopeus jää näillä tekniikoilla aina jonkin verran teoreettista 

maksiminopeutta alhaisemmaksi, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa yhteysno-

peuksia muihin yhteystyyppeihin. 

 

Yleensä samalla liittymällä voidaan käyttää mitä tahansa pakettikytkentäistä tiedon-

siirtotekniikkaa ja vieläpä samaan hintaan. Nopeammalla tekniikalla tulee vain hel-

pommin siirtäneeksi enemmän tietoa, jolloin kustannukset kasvavat. Taulukossa 4 on 

esimerkki Saunalahden hinnoittelusta, joka koskee niin GPRS-, EDGE- kuin UMTS-

liikennettäkin [Saun05]. 
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Taulukko 4 Pakettikytkentäisen tiedonsiirron kuluja matkapuhelinverkossa 

Liittymä Kuukausimaksu Siirtomaksu 

Saunalahti Ykkönen 0,069 € 1,50 €/Mt 

GPRS+ -palvelu (lisäksi tar-

vitaan esim. ym. liittymä) 

18 € sisältää 100 Mt/kk. Ylimene-

vältä osalta normaali maksu. 

 

Yhdestä tai rajallisesta määrästä paikkoja työskenneltäessä usein löytyy muita edulli-

sempia vaihtoehtoja kuin vielä verrattain kalliiden matkapuhelinyhteyksien käyttö. 

Nykyiset matkapuhelinyhteydet tarjoavat kuitenkin koko maan ja useat ulkomaatkin 

kattavat yhteydet niitä tarvitseville. Kaikki yhteystyypit ja nopeudet eivät ole tarjolla 

kuin suurimpien kaupunkien keskustoissa, mutta niidenkin peitto laajenee koko ajan. 

Hinnat ovat jo moneen tarpeeseen kohtuutasolla ja niiden voidaan olettaa laskevan 

jatkossakin. Lähiverkkojen yhdistämiseen tekniikka ei korkeiden yhteyskustannus-

tensa takia sovellu kuin väliaikaisissa erikoistapauksissa. 

2.3 Vuokrattu pisteestä pisteeseen-yhteys 

Puhelinyhtiöiltä saa vuokrattua niin sanotusti kuparia eli puhelinkaapeleilla toteute-

tun yhteyden, joka on kiinteästi kytketty kahden pisteen välille. Yleensä kiinteistöis-

sä on aina puhelinkaapelointi, joka on yhdistetty paikallisen puhelinyhtiön keskuk-

seen ja puhelinverkkoon. Puhelinkeskuksesta yhteyden voi kytkeä eteenpäin ohitse 

varsinaisen puhelinverkon ja näin muodostaa kahden pisteen välille kiinteä yhteys. 

Puhelinyhtiö laskuttaa yhteydestä jonkin kiinteän kuukausimaksun, joka vaihtelee 

alueittain ja yhteyden pituuden mukaan. Lähekkäin sijaitsevien toimipisteiden yhdis-

tämiseen tämä tekniikka saattaa olla kustannustehokas, mutta yhteyden kulkiessa 

usean puhelinkeskuksen läpi hinta usein karkaa liian suureksi ja yhteyden laatu 

muuttuu kehnoksi. Yhteyden päihin kytkettävät laitteet ovat verrattain kalliita, koska 

kuluttajamarkkinoita ei ole ja markkinat ovat näin ollen pienet. [Perl00: 2] 

 

Yhteysnopeus vaihtelee puhelinverkon modeemien nopeuksista aina xDSL nopeuk-

siin saakka ja ylitsekin, jos yhteys on lyhyt ja erittäin hyvälaatuinen. Usein puhelin-

yhtiö takaa yhteydelle tietyt suorituskykyarvot eli käytettävissä olevan taajuuskaistan 

ja sille maksimivaimennuksen. Paremmasta yhteydestä (eli suorituskyvyn takaukses-
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ta) joutuu myös maksamaan lisähintaa. Tätä yhteystapaa kannattaa harkita ja kustan-

nukset selvittää, jos kahden pisteen välimatka on lyhyt eli ne sijaitsevat saman puhe-

linkeskuksen alueella ja molemmissa on puhelinyhtiön kaapelointi olemassa. Yleis-

käyttöiseksi toimipisteiden yhdistämis- tai etäkäyttötekniikaksi tämä ei kelpaa, mutta 

voi erikoistapauksissa osoittautua sopivaksi vaihtoehdoksi. 

 

Yhteyden voi myös vuokrata siten, että palveluntarjoaja hoitaa yhteyden välityksen 

asiakaspään laitteelta toiselle omassa dataverkossaan. Laitteet sisältyvät tällöin 

yleensä vuokraan. Kiinteäkanavaisessa yhteydessä koko yhteys käytetään kahden 

pisteen väliselle liikenteelle ja reitittimiä sekä puhelinkaapeleita palveluntarjoajan 

lähimpään tilaan (Point of Presence, POP) tarvitaan yhtä monta kuin yhteyksiäkin. 

Yhteys voi olla myös kanavoitu, jolloin yksi yhteys on jaettu useisiin kanaviin, jotka 

palveluntarjoaja voi yhdistää eri pisteisiin. Tällöin tarvittavien reitittimien ja fyysis-

ten yhteyksien määrä laskee, mutta samalla laskevat yhteysnopeudet, kun alkuperäi-

nen yhteys pilkotaan pienempiin osiin. Täysin toisiinsa kytkettyjen (full mesh) toi-

mipisteiden tarvitsemien pisteestä pisteeseen yhteyksien lukumäärä saadaan kaavasta 

2
)1( −

=
NNX , (1) 

jossa N on toimipisteiden ja X yhteyksien lukumäärä. Vaikka käytettäisiin kanavoi-

tua yhteyttä, maksetaan jokaisesta yksittäisestä yhteydestä palveluntarjoajalle erik-

seen, jolloin yhteyskustannukset muodostuvat korkeiksi. On kuitenkin todettava, että 

vuokralinjapalveluiden yksityisyyden taso, suorituskyky- ja luotettavuusominaisuu-

det ovat ”kultainen standardi”, jota vasten myöhemmin esitettävät VPN-palvelut voi-

daan ja pitäisi arvioida. [Perl00: 2] 

2.4 Langaton pisteestä pisteeseen-yhteys 

Kahden pisteen välille voi myös muodostaa langattoman yhteyden. Välimatkan tulee 

olla kohtuullinen ja antenneille pitää löytää sijoituspaikat, joiden välillä ei juuri ole 

esteitä. Käytettäessä lupavapaata 2,4 Gigahertsin aluetta ja jotain IEEE:n (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) standardoimaa WLAN- (Wireless LAN) tai 

Wi-Fi- (Wireless Fidelity) tekniikkaa on laitteita hyvin saatavilla, niiden toimivuus 

hyvä ja hinta kohtuullinen. Vaikka tekniikka onkin ensisijaisesti tarkoitettu lähiver-

kon langattomaksi korvaajaksi, soveltuu se myös linkkiyhteyksien rakentamiseen 
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maksimissaan muutamien kilometrien matkalle. Lupia linkin perustamiseen ei siis 

tällöin tarvita ja kuukausimaksuja ei ole. Lyhyet matkat hoituvat ympärisäteilevillä-

kin antenneilla, mutta kahden pisteen väliseen linkkiyhteyteen soveltuvat paremmin 

suunta-antennit. Uusilla IEEE 802.11g-standardin laitteilla päästään jo 54 Megabitin 

yhteyksiin lyhyellä matkalla. Taulukossa 5 on mainittu yleisimmät langattomien lä-

hiverkkojen standardit. [Hämä03b] 

 

Taulukko 5 Yleisimmät WLAN-standardit 

Standardi Taajuus Maksiminopeus 

802.11a 5 GHz 54 Mbit/s 

802.11b 2,4 GHz 11 Mbit/s 

802.11g 2,4 GHz 54 Mbit/s 

 

2,4 Gigahertsin kaistan käytöstä voi myös seurata ongelmia. Taajuus on melko ruuh-

kainen ja sen käyttö vain lisääntyy jatkossa. Samaa taajuutta käyttävät WiFi-

verkkojen lisäksi myös esimerkiksi Bluetooth ja mikroaaltouunit. Lisäksi 2450 MHz 

on veden absorptiotaajuus, mikä heikentää yhteyden laatua sateisella säällä. Yhtey-

den laatua voi parantaa sekä nopeutta ja/tai etäisyyttä kasvattaa käyttämällä varta 

vasten linkkiyhteyksiin tarkoitettua tekniikkaa ja mahdollisesti luvanvaraista taajuut-

ta. Myös laserlinkki tulee kyseeseen, jos pisteiden välille saadaan täysin esteetön 

yhteys. Tällöin kuitenkin laiteinvestoinnit kasvavat merkittäviksi. Taulukossa 6 on 

vertailtu eri IEEE -standardiperheitä langattomille verkoille. [Hämä03b] 
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Taulukko 6 Langattomien verkkojen standardeja 

Standardiperhe Käyttötarkoitus Yleisesti käytetty 

nimi 

Tunnettu 

tekniikka 

802.11 LAN eli lähiverkkojen 

langaton vaihtoehto 

WLAN, WiFi langattomat 

lähiverkot 

802.15 PAN eli henkilökohtais-

ten verkkojen langaton 

vaihtoehto 

WPAN Bluetooth 

802.16 MAN eli kaupunkialu-

een verkkojen langaton 

vaihtoehto 

WirelessMAN, 

BWA (Broadband 

Wireless Access) 

WiMAX 

 

Kiinteitä tai yhteyden käytön mukaan muuttuvia kuluja ei itse rakennetusta langat-

tomasta yhteydestä ole lukuun ottamatta laitteiden käyttämää sähköä eli yhteyden 

käytön voidaan katsoa olevan käytännössä ilmaista. Tämä tekee yhteydestä erittäin 

varteenotettavan vaihtoehdon, jos toimipisteiden tai toimipisteen ja etätyöntekijän 

välinen etäisyys on tarpeeksi pieni ja antenneille löydetään sijoituspaikat, joiden vä-

lissä ei ole esteitä. Yhteys on myös kohtuullisen nopea pystyttää toimipisteen tai 

asuinpaikan muuttuessa eikä tarvitse odottaa palveluntarjoajien usein varsin pitkiä 

toimitusaikoja. Yleiskäyttöiseksi toimipisteiden yhdistämis- tai etäkäyttötekniikaksi 

tämä ei kelpaa, koska tekniikka asettaa tiukat rajat välimatkalle ja antennien sijoitta-

miselle. Lisäksi tarvittavien yhteyksien määrä kasvaa suureksi, jos toimipisteitä on 

paljon, kuten kaavasta 1 käy ilmi. Kiinteiden kustannuksien puuttuminen tekee kui-

tenkin langattomasta yhteydestä selvittämisen arvoisen vaihtoehdon, joka kannattaa 

ottaa vertailuihin mukaan ainakin, jos harkitaan kiinteän yhteyden vuokraamista pu-

helinyhtiöltä. 

2.5 Yhdistämispalvelu palveluntarjoajalta 

Monet palveluntarjoajat ovat ottaneet valikoimiinsa palvelun, joka yhdistää yrityksen 

lähiverkot toisiinsa. Käytännössä tämä tarkoittaa toimipisteeseen tulevaa kiinteästi 

kytkettyä yhteyttä, jonka kautta yhteys toisiin toimipisteisiin hoidetaan. Saman yh-

teyden kautta toimii yleensä myös Internet-yhteys joko suoraan tai reititettynä jossain 
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toimipisteessä olevan erillisen Internet-yhteyden kautta. Palvelu on tavallisesti hin-

noiteltu hieman saman nopeuksista Internet-yhteyttä kalliimmaksi eli sillä on tietty 

kuukausihinta. Usein laitteet sisältyvät kuukausihintaan, mutta tarjolla on myös pal-

veluita, joissa asiakas voi niin halutessaan hankkia omat ADSL- (Asymmetric Digital 

Subscriber Line) tai SDSL- (Symmetric Digital Subscriber Line) reitittimet. 

 

Yhteysnopeuksina on tarjolla käytännössä kaikki samat nopeudet mitä Internet-

yhteyksiinkin. Saatavuus on melkein aina sama mitä kyseisen palveluntarjoajan In-

ternet-yhteyksillä. Laiteinvestointeja ei juurikaan tarvita, kuten ei myöskään omaa 

osaamista, kun kaikki ostetaan palveluna. Siitä joutuu maksamaan ja kuukausimaksut 

voivat nousta isohkoiksi. Yleensä palveluntarjoaja vaatii myös pitkää sopimuskautta, 

jonka aikana hinnat eivät välttämättä laske, vaikka Internet-yhteyksien hinnat ovat 

tällä hetkellä kovassa laskussa ja nopeudet nousussa. Palvelua ei voi myöskään ostaa 

usealta eri tarjoajalta ellei sitten itse rakenna yhteyttä eri palveluntarjoajien verkko-

jen välille. Tämä karsii mahdollisten palveluntarjoajien joukkoa sitä pienemmäksi, 

mitä laajemmalla alueella Suomessa toimitaan, puhumattakaan ulkomailla sijaitsevis-

ta toimipisteistä. 

 

Toimipisteiden yhdistäminen valmiilla, siihen tarkoitukseen tuotteistetulla palvelulla, 

on erittäin varteenotettava vaihtoehto. Tämä ei vaadi omaa osaamista eikä suuria 

laiteinvestointeja ja on muutamilta palveluntarjoajilta saatavilla maanlaajuisesti ja 

jopa muihin pohjoismaihin. Etäkäyttöön tämä sopii korkeahkojen kustannusten takia 

vain, jos kyseessä on täydellistä lähiverkkoyhteyttä vaativa ja sitä paljon käyttävä 

työntekijä kuten verkon ylläpidosta vastaava mikrotukihenkilö tai mahdollisesti pie-

nen yrityksen johtajana toimiva omistaja. 

2.6 Yhdistäminen Internetin kautta 

Internet-yhteyden voidaan katsoa olevan syrjäyttämässä lankapuhelimen asemaa. 

Ennen jokaisessa toimipisteessä ja kodissa oli lankapuhelinliittymä, mutta nykyään 

yhä useammin se on korvattu kiinteällä Internet-yhteydellä ja matkapuhelimella. 

Edellä kuvatut vaihtoehtoiset tekniikat lähiverkkojen yhdistämiseen ja etäkäyttöön 

perustuvat joko uuden erillisen yhteyden luomiseen tai sitten puhelinverkon käyttöön 
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yhteyden muodostamisessa. Jos molemmissa pisteissä on jo Internet-yhteys tai sel-

lainen joka tapauksessa hankitaan, kannattaa harkita lähiverkkojen yhdistämistä sekä 

etäkäyttöä suoraan Internetin kautta. Käytettäessä edellä kuvattua yhdistämispalvelua 

toki saadaan molemmat yhteydet samalla kerralla eikä toteutuksesta tarvitse huoleh-

tia, mutta samalla sitoudutaan yhteen palveluntarjoajaan ja mahdollisesti maksetaan 

ainakin osasta yhteyksiä turhan paljon. 

 

Erotettaessa Internet-yhteydet omaksi kokonaisuudekseen ja rakennettaessa lähi-

verkkojen yhdistäminen ja etäkäyttöyhteydet erikseen niiden päälle saadaan molem-

mat kokonaisuudet rakennettua juuri halutunlaisiksi ja hankittua ne sieltä mistä ne 

parhaiten tai halvimmalla saadaan. Internet-yhteyksien hinnoissa saattaa joillain 

paikkakunnilla olla huomattaviakin eroja. Paikallinen tarjoaja saattaa pystyä tarjoa-

maan samantasoisen tai paremman yhteyden kymmenesosalla valtakunnallisen toimi-

jan hinnasta ja eri valtakunnallistenkin toimijoiden välillä saattaa olla ihan saman-

suuruisia eroja. Ne johtunevat paikallisen puhelinverkon omistajan perimistä ylisuu-

rista verkkomaksuista, jotka todennäköisesti ovat kilpailunrajoittamissäädösten vas-

taisia. Erot tullevat jatkossa siis tasoittumaan, mutta sitä odotellessa ei kannata kym-

menkertaista hintaa maksaa. 

 

Internet on julkinen ja sellaisenaan turvaton verkko. Lähiverkkojen yhdistäminen tai 

niiden etäkäyttö julkisen Internetin kautta vaatii yhteyden suojaamisen tavalla tai 

toisella. Pitää varmistaa, että yhteyden molemmat osapuolet ovat oikeat ja etteivät 

ulkopuoliset pääse liikenteeseen käsiksi. Tätä tarkoitusta varten on olemassa yleisiä 

standardeja, joista on kerrottu luvussa 3. Niillä saadaan toteutettua päästä päähän 

VPN-yhteys, jonka etuina kappaleessa 2.5 kuvattuun yhdistämispalveluun ovat riip-

pumattomuus palveluntarjoajasta ja yhteysjärjestelmästä sekä päästä-päähän-

turvallisuus. [Perl00] 
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3 VPN 

Tässä luvussa kerrotaan VPN- (Virtual Private Network) tekniikasta, joka mahdollis-

taa turvallisen lähiverkkojen yhdistämisen ja etäkäytön julkisen Internetin kautta. 

 

VPN (Virtual Private Network) eli näennäinen yksityisverkko tarkoittaa yksityistä 

verkkoa, joka käyttää siirtotienään julkista verkkoa, kuten Internetiä. Yksityisyys 

toteutetaan käyttämällä tietojen salausta ja käyttäjien/yhteyslaitteiden sähköistä tun-

nistusta. [Vies04: Suojausmekanismit, VPN] 

3.1 IPSec, L2TP ja PPTP 

Termi VPN ei vielä määrittele yhteyden teknistä toteutusta vaan käytännössä VPN-

yhteys muodostetaan tunneloimalla kaikki liikenne jonkin salaavan protokollan eli 

yhteyskäytännön sisään. IPSec (IP Security Protocol), L2TP (Layer 2 Tunneling Pro-

tocol) ja PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) ovat yleisimmät käytössä olevat 

VPN-yhteyskäytännöt. Muut usein valmistajakohtaiset suljetut ratkaisut ovat jääneet 

varsin marginaaliseen asemaan, joten niitä ei tässä käsitellä. IPSec on IETF:n (The 

Internet Engineering Task Force) standardoima yhteyskäytäntö, joka sisältyy tule-

vaan IPv6-yhteyskäytäntöön (Internet Protocol version 6), mutta jota voidaan käyttää 

myös nykyisen IPv4:n kanssa. Tässä työssä keskitytään IPSeciin sen hallitsevan 

aseman ja varmimmalta näyttävän tulevaisuuden vuoksi. [Vies04: Suojausmekanis-

mit, VPN] [VPNC04] [Perl00: 4] 

 

L2TP ja PPTP ovat käytössä Microsoftin Windows 2000 työasema- ja palvelinversi-

oiden VPN -toteutuksissa, joten ne ovat erittäin yleisesti käytettyjä. Windows XP ja 

Windows 2003 Server tukevat jo IPSeciä, mutta toteutus on vielä puolitiessään sa-

lausalgoritmien tuen puuttuessa. Näiden IPSec-toteutusta käytettäessä salaus tehdään 

muodostamalla L2TP-tunneli IPSecin sisään, mikä ei ole kovin yleinen toteutustapa. 

Tämän toteutuksen yhteensopivuus muiden valmistajien tuotteiden kanssa on rajalli-

nen. [VPNC04] [Shin04] 
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3.2 Yhteystyypit (verkko-verkko, asiakas-verkko, asiakas-asiakas) 

VPN-yhteys voidaan muodostaa kokonaisten verkkojen välille tai sitten toinen tai 

jopa molemmat osapuolet ovat yksittäisiä päätteitä. Käytännössä siis yhdistetään 

kaksi verkkoa toisiinsa tai yksittäinen asiakas, etäkäyttäjä, ottaa yhteyden joko verk-

koon tai yksittäiselle koneelle. Suurin osa laitteista ja ohjelmista tukee jälkimmäisiä 

tapauksia, mutta verkkojen yhdistäminen ei kaikilta laitteilta tai ohjelmilta onnistu. 

Yhdistettäessä verkkoja pitää VPN-tunnelin toteuttavien laitteiden olla reitittävässä 

asemassa verkkojen reunalla. Laite- ja/tai ohjelmahankintoja tehtäessä pitää siis etu-

käteen varmistaa, että ne tukevat haluttua yhteystyyppiä. Lisäksi yhdistettäessä verk-

koja toisiinsa pitää laitteet saada ko. verkkojen reitittimiksi, mikä käytännössä tar-

koittaa joko nykyisen reitittimen korvaamista tai sitten uuden siirtoverkon hankki-

mista ja reitittävien laitteiden sijoittamista peräkkäin. 

3.3 Avaintenhallinta (IKE) 

IKE (Internet Key Exchange) on IPSecin avaintenhallintaprotokolla, joka on määri-

telty RFC- (Requests For Comments) dokumentissa 2409. IKE-neuvottelu on kaksi-

vaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa (oikeaksi todistaminen, Authentication) 

varmistetaan yhteydenosapuolien oikeellisuus ja luodaan toiselle vaiheelle tietyn ajan 

voimassa oleva oikeutus (Security Association, SA). Toisessa vaiheessa (avainten 

vaihto, Key Exchange) valitaan yhteyden parametrit, kuten käytettävät yhteyskäy-

tännöt ja siirtotavat, sekä luodaan muodostettavalle tunnelille tietyn ajan voimassa-

oleva oikeutus. Tämä oikeutus uusitaan automaattisesti voimassaolon loppuessa, jos 

tunnelissa on liikennettä tai se on määritetty aina avoinna olevaksi (keep alive). Vai-

heiden yksi ja kaksi väliin lisätään vielä kolmas vaihe, jos yhteyden muodostuksessa 

käytetään käyttäjätunnusta ja salasanaa, kuten usein etäkäyttäjien tapauksessa teh-

dään. Kaksivaiheinen IKE-neuvottelu on esitetty kuvassa 1. [Zyxe04: 15.12] 

 

 
Kuva 1 IKE-vaiheet 
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3.4 Kapselointimenetelmät: tunneli ja kuljetus (Encapsulation met-

hod) 

IPSecissä on kaksi toimintatilaa: tunneli ja kuljetus (tunnel ja transport). Näistä en-

simmäinen salaa jokaisen paketin kokonaisuudessa eli mukaan lukien paketin otsik-

kotiedot (header). Paketit kuljetetaan erikseen luodussa tunnelissa, joka toteutetaan 

paketoimalla siirrettävä tieto kokonaisuudessaan uudelleen. Näin tunnelissa voidaan 

siirtää myös sellaisia protokollia joita Internet ei tue (esim. NetBEUI, NetBios Ex-

tended User Interface) tai yksityisten sisäverkkojen osoitteiden välistä liikennettä 

(10-verkko, 172.16-verkko ja 192.168-verkko). Tunneli onkin yleisimmin käytetty 

IPSecin yhteystapa. [Perl00: 2] [Tyso04: VPN Security: IPSec, Tunneling] 

 

Kuvassa 2 on esitetty kapselointimenetelmien eroja. Salattu osa on merkitty katko-

viivalla. Kuljetustila salaa ainoastaan IP-pakettien sisällön. Tällöin siirrettävän lii-

kenteen tulee olla valmiiksi IP-muotoista ja Internetiin kelpaavaa (julkiset IP-

osoitteet). Pakettien IP-otsikkotiedot säilyvät sellaisenaan ja ainoastaan ylempien 

tasojen protokollat ja hyötykuorma (payload) salataan. Tämä tietysti vähentää yli-

määräisen siirrettävän hukkatiedon (overhead) määrää ja näin tehostaa kaistan käyt-

töä. Saavutettu tehokkuushyöty on usein niin merkityksetön, että mieluummin käyte-

tään kapselointimenetelmänä tunnelia sen muiden hyötyjen takia. 

 

 
Kuva 2 Kapselointimetelmät 
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3.5 Tunnistusyhteyskäytäntö AH sekä tiivistefunktiot MD5 ja 

SHA1 

RFC-dokumentissa 2402 kuvattu AH-yhteyskäytäntö (Authentication Header) on 

suunniteltu eheyden varmistamiseen, kiistämättömyyteen ja osapuolten tunnistami-

seen. AH ei tee tiedosta luottamuksellista eli se ei estä siirretyn tiedon lukemista tai 

edelleen välittämistä. Sen avulla voidaan kuitenkin varmistaa, että tieto tulee juuri 

siitä lähteestä kuin pitääkin ja muuttumattomana. Kiistämättömyys tarkoittaa sitä, 

että jälkikäteen kumpikaan tiedonsiirron osapuoli ei pysty kiistämään osallistumis-

taan kyseisen tiedon siirtoon. Tieto allekirjoitetaan joko MD5- (Message Digest 5) 

funktion tuottamalla 128-bittisellä tai SHA1- (Secure Hash Algorithm 1) funktion 

tuottamalla 160-bittisellä tarkistesummalla. SHA1 tuottaa paremman varmuuden, 

mutta on nopeudeltaan vain kolmasosa MD5:stä. SHA:sta on olemassa myös edel-

leen parannetut, mutta samalla myös hitaammat versiot SHA-256 ja SHA-512, joiden 

pidempi tiivistearvo voi olla tarpeen esimerkiksi pidempiä salausavaimia käyttäviä 

salausalgoritmeja käytettäessä. Tietojen salaukseen tarvitaan kappaleessa 3.6 kuvat-

tua ESP-yhteyskäytäntöä. [Järv03: 4] [Perl00: 4] [Zyxe04: 15.2.1] 

3.6 Tietojen salausyhteyskäytäntö ESP ja salausalgoritmit DES, 

3DES, AES ja NULL eli ei mitään 

RFC-dokumentissa 2406 kuvattu ESP-yhteyskäytäntö (Encapsulating Security 

Payload) tarjoaa tietojen salaukseen eri algoritmejä ja lisäksi yleensä riittävän osan 

edellä kuvatun AH-yhteyskäytännön palveluista. DES (Data Encryption Standard) on 

yleisesti käytetty, mutta usein myös riittämättömäksi todettu salausmenetelmä. 3DES 

(Triple DES) käyttää kolmea erillistä DES-avainta (3 x 56 bittiä) ja tuplaa DES:n 

tietoturvan tason. AES (Advanced Encryption Standard) on uudempi salaustapa, joka 

käyttää esimerkiksi 128-bittistä avainta ja tarjoaa 3DES-salausta paremman tietotur-

van ollen kuitenkin nopeampi. Taulukossa 7 on yhteenveto tässä esitellyistä salausal-

goritmeista. [Järv03: 3] [Perl00: 4] [Zyxe04: 15.2.2] 
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Taulukko 7 Salausalgoritmien vertailu 

Salausalgoritmi Salausavaimen 

pituus 

Tietoturvan taso Laskennan vaativuus 

DES 56 bittiä huono kevyt 

3DES 3 x 56 bittiä hyvä melko raskas 

AES 128 bittiä parempi kuin 3DES kevyempi kuin 3DES 

NULL ei salausta - - 

 

Salauksen voi myös jättää kokonaan pois päältä, mikä usein toteutetaan valitsemalla 

salaukseksi NULL (tyhjä). Tätä ei tietenkään voi suositella käytettäväksi kuin tes-

taustarkoitukseen tai jos ollaan varmoja, ettei mikään VPN-yhteyden kautta siirrettä-

vä tieto ole vähimmässäkään määrin salaista. Tässä esitellyistä salausalgoritmeista 

suositeltavimmat ovat AES ja 3DES. Muitakin hyviä algoritmeja on olemassa eikä 

niiden käytölle periaatteessa ole estettä, jos vain tunnelin molemmista päistä löytyy 

niille tuki. [Perl00: 4] [Zyxe04: 15.2.2] 

3.7 Yhteyden turvallisuuden säilyttäminen (Perfect Forward Sec-

recy) 

Pitkään avoinna olevat yhteydet altistuvat periaatteessa avainten murtamiselle, koska 

salauksen murtumisen todennäköisyys kasvaa sitä mukaa, kun annetaan enemmän 

aikaa sen murtamiseen. Ongelma on reaalinen lähinnä yhteyksissä, joita pidetään 

aina auki. Tällöin VPN-tunnelin toteuttavat laitteet tai ohjelmat yleensä neuvottelevat 

uuden salausavaimen aina määräajoin yhteydelle. Usein tämä avain johdetaan ole-

tuksena vanhoista avaimista, joten minkä tahansa vanhan avaimen paljastuminen 

mahdollistaa myös uusien avaimien johtamisen ja paljastamisen sitä kautta. 

 

Avaimet voidaan määrittää luotavaksi kokonaan uudestaan jolloin yhden avaimen 

paljastuminen ei auta selvittämään seuraavia. Haittana tästä on kompleksinen ja aikaa 

vievä laskutoimitus, joka voi aiheuttaa hetkellisen katkoksen tunnelin toimintaan. 

Ominaisuutta kutsutaan nimellä Perfect Forward Secrecy. [Zyxe04: 15.12.4] 
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3.8 Tunnistusmenetelmät: esijaettu avain ja sertifikaatti 

Tunnistaminen voidaan hoitaa esijaetulla avaimella (pre-shared key) tai sertifikaateil-

la. Esijaettu avain on nimensä mukaisesti jaettava tunnistamisen osapuolille etukä-

teen. Tämä voi olla kätevä tapa luotaessa pieni määrä laitteiden välisiä yhteyksiä, 

jolloin jokaiselle yhteydelle määritetään oma esijaettu avaimensa. 

 

Sertifikaatissa määritellään omistajan identiteetti ja julkinen avain. Molemmilla osa-

puolilla on oma sertifikaatti, jonka aitouden varmistaa erillinen sertifikaateista vas-

taava taho (CA, Certification Authority). Tämä voi olla kyseistä palvelua tarjoava 

yritys, julkishallinto tai käytettäessä VPN:ää pääasiassa vain oman yrityksen sisällä 

oma palvelin. Sertifikaattien käytössä etuina on, että käytettyihin laitteisiin tai ohjel-

miin tarvitsee vain määrittää luotettujen tahojen sertifikaatit sekä avainten jaon yk-

sinkertaisuus ja turvallisuus. Käytettäessä sertifikaatteja ainoastaan julkinen avain 

tarvitsee jakaa ja sen joutumisesta vääriin käsiin ei tarvitse huolehtia. Salaisen avai-

men joutuessa vääriin käsiin voidaan kyseinen sertifikaatti laittaa sulkulistalle (Certi-

ficate Revocation List, CRL). Sertifikaatteja käytettäessä tulisi järjestelmän aina 

varmistaa, ettei muuten voimassaolevaa sertifikaattia ole mitätöity ja merkitty sulku-

listalle. Varmistaminen voidaan tehdä sitä varten kehitetyllä OCSP-

yhteyskäytännöllä (Online Certificate Status Protocol). [Järv03: 6] [Zyxe04: 16.1] 

3.9 Käyttäjien tunnistaminen ulkopuolisella palvelimella (RADI-

US) 

Tarjottaessa etäyhteyksiä VPN:n avulla on yhteyden toinen osapuoli käyttäjä, jolla 

todennäköisesti on jo käyttäjätunnus ja salasana yrityksen järjestelmissä, tai ainakin 

yrityksellä on käyttäjätunnuksien ja salasanojen hallintaan olemassa oleva järjestel-

mä, jota haluttaisiin käyttää myös VPN-yhteyksiä käyttävien henkilöiden tunnistami-

seen. Jos käyttäjätunnusten hallintaan käytetyn järjestelmän toimittajalta on saatavilla 

samalle alustalle myös VPN-palvelinohjelmisto, kuten Microsoft Windows 2000 ja 

2003 Serverille on, tällöin käyttäjien tunnistaminen toimii automaattisesti jo olemas-

sa olevan käyttäjätietokannan avulla. 
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Käytettäessä eri toimittajien toteutuksia ja erillisiä laitteita pitää nämä saada kommu-

nikoimaan keskenään, jotta keskitetty käyttäjätietokanta olisi mahdollinen. Yleisin 

tähän tarkoitukseen tarkoitettu yhteyskäytäntö on RADIUS (Remote Authentication 

Dial-In User Service), johon löytyy tuki useimmista laitteista sekä käyttöjärjestelmis-

tä mukaan lukien Microsoft Windows 2000 ja 2003 Server (nimellä IAS, Internet 

Authentication Server). RADIUS-palvelin voi olla täysin erillinen kunhan tunnistusta 

pyytävän laitteen ja palvelimen välillä on toimiva verkkoyhteys. Verkkoyhteyden ei 

tarvitse yleensä olla erikseen suojattu tai pelkästään tähän tarkoitukseen rakennettu 

sillä laitteiden väliseen tiedonsiirtoon käytetään osapuolten tunnistusta ja salausta. 

3.10 Osoitteen muunnos (NAT) 

Osoitteenmuunnos (NAT, Network Address Translation) on tekniikka, jolla sisäver-

kon ei julkisia IP-osoitteita käyttävät laitteet voivat liikennöidä Internetiin osoitteen-

muunnosta tarjoavan laitteen kautta tämän julkisen IP-osoitteen avulla. Reitittävässä 

asemassa oleva laite muuntaa liikenteen siten, että kaikki liikenne Internetiin tapah-

tuu käyttäen laitteen omaa julkista IP-osoitetta. Paluuliikenteen laite välittää oikealle 

sisäverkon laitteelle. Tekniikka löytyy nykyään useimmiten kaikista reitittävistä lait-

teista ja näin ollen myös VPN- ja varsinkin palomuurilaitteista. 

 

Osoitteenmuunnos voi aiheuttaa yleisesti ongelmia erilaisten palveluiden kanssa. 

Myös VPN on herkkä tunnelin päätepisteiden välissä tapahtuville osoitteenmuunnok-

sille, mitä on kuvattu taulukossa 8. AH-yhteyskäytäntöä käyttävä tunneli ei toimi, jos 

välissä on osoitteenmuunnospalvelu. AH allekirjoittaa paketit silppukoodilla (hash-

code), joka lasketaan paketin sisällön otsikkotietojen mukaan. Osoitteenmuunnospal-

velu muuttaa matkan varrella paketin otsikkotiedoista ainakin lähettäjän osoitteen, 

jolloin allekirjoitus ei enää täsmää paketin saapuessa perille. ESP-yhteyskäytäntö sen 

sijaan toimii osoitteenmuunnoksen ylikin, jos käytetään siirtotilaa. Tällöin ESP-

varmennukset tehdään kapseloidun paketin sisällölle kapseloituine otsikkotietoineen, 

joita osoitteenmuunnos ei muuta. Siirtotilan ESP-yhteyskäytäntö toimii osoitteen-

muunnoksen yli vain erikoisjärjestelyin, jos molemman pään laitteet tukevat samoin 

toteutettua NAT Traversal-asetusta. [Zyxe04: 14.4] 
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Taulukko 8 VPN ja osoitteenmuunnos 

Turvayhteyskäytäntö Toimintatila Osoitteenmuunnos 

AH Siirto ei voi käyttää välissä 

AH Tunneli ei voi käyttää välissä 

ESP Siirto vain erikoisjärjestelyin 

ESP Tunneli voi käyttää 

 

3.11 Reititystietoyhteyskäytäntö (RIP) 

RIP (Routing Information Protocol) on yhteyskäytäntö, joka on määritelty RFC-

dokumenteissa 1058 ja 1389. Sen avulla reitittimet voivat vaihtaa reititystietoja kes-

kenään. Yhteyskäytännöstä on olemassa versiot RIP1 ja RIP2, joista ensimmäinen on 

vanhempi ja laajemmin tuettu, mutta jälkimmäinen välittää enemmän ja tarkempaa 

tietoa. Usein reitittimissä, kuten VPN- ja palomuurilaitteissa, voidaan valita käytettä-

vä RIP-versio sekä se, että lähetetäänkö ja/tai vastaanotetaanko tietoja. [Zyxe04: 

5.3.3] 

 

Usein laitetta käytetään Internetin ja sisäverkon välissä eikä muita reitittimiä verkos-

sa juurikaan ole. Tällöin RIP voidaan kytkeä kokonaan pois käytöstä. Laajakin VPN-

reitittimistä koostettu verkko toimii myös ilman reititystietojen välitystä, kun jokai-

nen tunneli ja niiden päissä olevat verkot kuitenkin määritellään laitteisiin ja ne näin 

ollen tietävät kaikki tarpeelliset reititystiedot, 

3.12 DDNS 

Dynamic Domain Name System (DDNS) on tekniikka, joka mahdollistaa Internetin 

toimialueen nimen (DNS-osoite) käytön, vaikka käytettävissä olisikin vain muuttuva 

IP-osoite. Näin yhdistämiseen voidaan käyttää muuttumatonta DNS-osoitetta, vaikka 

palvelimen IP-osoite vaihtuisikin. Myös VPN-laitteet voivat tukea DDNS-

ominaisuutta, jolloin VPN-tunneli voidaan muodostaa muuttumattomilla osoitteilla, 

vaikka laitteille ei olisikaan käytettävissä kiinteää IP-osoitetta. DDNS-ominaisuutta 

tukeva laite ilmoittaa aina osoitteen muuttuessa uuden osoitteensa DDNS-palveluun, 
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jolloin nimipalvelusta löytyy samalla DNS-osoitteella uusi IP-osoite. Palvelun käyttö 

edellyttää rekisteröitymistä DDNS-palveluntarjoajalle. [Zyxe04: 4.4] 

 

VPN-yhteyksien luomiseen suosittelen kuitenkin ilman muuta kiinteän IP-osoitteen 

käyttämistä yhteyslaitteille. Yhteyslaitteiden takana olevassa verkossa voidaan tarvit-

taessa käyttää muuttuvia osoitteita esim. DHCP:n (Dynamic Host Configuration Pro-

tocol) avulla. Muuttuvan IP-osoitteen ja DDNS:n käyttö VPN-yhteyslaitteessa muo-

dostaa erittäin todennäköisen vikaantumiskohdan, kun tunnelin pystyssä pysyminen 

edellyttää myös DDNS-palvelun toimintaa. 

3.13 Suorituskyky 

Vahva reaaliajassa tapahtuva salaus vaatii paljon prosessointikykyä. Halvimpien lait-

teiden prosessorit eivät suoriudu esimerkiksi 3DES salauksesta yli perus-ADSL:n 

256 Kbit/s nopeuksilla. Tällaisia laitteita voidaan kyllä käyttää nopeampienkin yhte-

yksien kanssa, jos yhteyttä käytetään myös muuhun liikenteeseen ja VPN-tunnelin 

läpäisykyvyksi riittää hitaampi nopeus. Haluttaessa useampia tunneleita ja nopeita 

yhteyksiä tulee laitteiden suorituskyky varmistaa etukäteen. Yleensä laitteiden tie-

doissa ilmoitetaan tunneleiden maksimimäärä ja tunneloinnin läpäisykyky esimerkik-

si megabitteinä sekunnissa. Kasvuvaraa kannattanee jättää, sillä Internetyhteyksien 

nopeudet kasvavat nopeasti ja laitteelle voidaan ajatella useamman vuoden käyt-

töikää. 
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4 PALOMUURI 

Tässä kappaleessa kerrotaan palomuuritekniikoista. Palomuuri on nykyään välttämä-

tön osa tiedonsiirtojärjestelmiä, jos (ja kun) käytössä on myös yhteys julkiseen verk-

koon kuten Internetiin. 

 

Palomuuri on laite tai ohjelma, joka estää ei sallitun verkkoliikenteen ja päästää lä-

vitseen vain sallitun liikenteen. 

4.1 Käyttökohteet 

Usein palomuurin kautta ohjataan esim. kaikki Internet-liikenne ja palomuuri päästää 

lävitseen vain erikseen sallitun liikenteen. Tällöin palomuuri sijoitetaan Internetin ja 

sisäverkon rajapintaan, jossa se toimii reitittimenä. Isommissa verkoissa palomuureja 

on useampia ja myös verkon eri osien välillä esimerkiksi suojaamassa palvelimia. 

Kotikäytössä palomuurina toimii usein työasemalla ajettava ohjelma, jolloin kaikki 

työaseman verkkoliikenne kulkee palomuuriohjelman läpi ja vain erikseen sallittu 

liikenne jatkaa matkaa. Myös yrityksissä on alettu käyttää laitepalomuurien lisäksi 

ohjelmallisia palomuureja jokaisessa työasemassa tietoturvan lisäämiseksi. [Järv02: 

12] 

 

Nykyään palomuureihin sisällytetään yhä enemmän turvallisuuteen liittyviä toiminto-

ja. Yksi useisiin palomuureihin lisätyistä ja niihin hyvin soveltuvista toiminnoista on 

VPN-yhteyksien tuki. Laitteistopohjainen palomuuri on jo valmiiksi oikeassa paikas-

sa verkkoinfrastruktuuria eli sisäverkon ja ulkoverkon välissä reitittävässä asemassa. 

Laite huolehtii reitityksen lisäksi verkkojen turvallisuudesta, joten se on luonnollinen 

valinta verkkojen turvallisen yhdistämisen toteuttajaksi. [Perl00: 5] 

4.2 Pakettisuodatus 

Pakettisuodatus perustuu pakettien hyväksymiseen tai hylkäämiseen niiden otsikko-

tietojen perusteella. Otsikkotiedoista katsotaan lähettäjän ja vastaanottajan osoitteet 

sekä käytetyt porttinumerot ja tehdään näiden tietojen avulla päätös joko välittää pa-

ketti edelleen tai jättää se välittämättä. Lähettäjän osoite- ja porttitiedot ovat väären-

nettävissä, joten niihin ei voi luottaa. Ratkaisuna on sallia vain sellaiset yhteydet, 
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jotka on avattu sisältäpäin. Tämä ei kuitenkaan onnistu pelkkää pakettisuodatusta 

tukevilta laitteilta vaan laitteen tulee osata kappaleessa 4.3 kuvattu tilallinen paketti-

en tutkinta. [Hämä03c] 

4.3 Tilallinen pakettien tutkinta (SPI, Stateful Packet Inspection) 

Tilallinen pakettien tutkinta perustuu joko TCP-yhteyksien (Transmission Control 

Protocol) tilallisuuteen eli siihen, että yhteys ensin muodostetaan ja tiedonsiirto ta-

pahtuu tätä muodostettua yhteyttä käyttäen, tai muiden ylempien kerrosten yhteys-

käytäntöjen tuntemiseen. Näin palomuuri, joka tukee tilallista pakettien tutkintaa, voi 

sallia sellaisten pakettien liikenteen, jotka liittyvät avoimeen yhteyteen. Kun yhteyk-

sien avaaminen on rajattu vain tarpeellisiin, niin jopa kaikkien avoimiin yhteyksiin 

liittyvien pakettien hyväksyminen on kohtuuturvallista. [Hämä03c] 

 

Hankittaessa palomuuria kannattaa varmistaa, että se tukee tilallista pakettien tutkin-

taa. Näin palomuurisääntöjä toteutettaessa ei tule heti ongelmia laitteen rajoitusten 

kanssa. Yksi suositeltu palomuurisääntöjen toteutustapa on seuraava: Toteuta paket-

tisuodatuksen säännöt. Lisää tilallinen pakettisuodatus niihin kohtiin, joissa paket-

tisuodatus ei tarjoa riittävää suojaa. Lisää läpinäkyvä sovellusvälityspalvelin niihin 

kohtiin, joissa tilallinen pakettisuodatus ei tarjoa riittävää suojaa. Viimeksi mainittu 

on kuvattu seuraavassa kappaleessa. [Alle01: 4.2 ja 4.7] 

4.4 Sovellusvälityspalvelin 

Sovellusvälityspalvelin (application proxy) on sovellusohjelma, jota ajetaan kahden 

verkon välissä olevassa palomuurijärjestelmässä. Asiakasohjelma määritetään otta-

maan yhteys haluttuun palveluun välityspalvelimen kautta. Välityspalvelin käsittelee 

kaikki pyynnöt ja niiden ollessa määritettyjen sääntöjen mukaisia välittää ne edelleen 

varsinaiselle palvelimelle. Tällöin siis muodostuu kaksi yhteyttä: toinen asiakkaan ja 

välityspalvelimen välille ja toinen välityspalvelimen ja kohdepalvelun välille. Sovel-

lusvälityspalvelin on tietyssä mielessä lähtökohtaisesti turvallisempi kuin paket-

tisuodatusta tekevä reititin. Koska pakettisuodatustoiminnot ovat reitityksen ”lisuk-

keita”, ne eivät voi korjata reititykseen liittyviä puutteita. Välityspalvelin on tietyn tai 

tiettyjen sovellusten liikennettä valvova sovellus, joten sillä pystytään puuttumaan 

välitetyn tiedon sisältöön tarkastikin. Haittapuolena ovat suureksi kasvavat tehovaa-
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timukset, joiden täyttämättä jättämisestä seuraa yhteyksien hidastuminen. [Alle01: 

4.2] 

 

Yhteyden voi ohjata sovellusvälityspalvelimelle asiakasohjelman asetuksilla, jos se 

tukee välityspalvelimen käyttöä. Tämä kuitenkin vaatii toimia kaikilta käyttäjiltä, 

mikä ei ole kovin toivottavaa. Toinen vaihtoehto on toteuttaa niin sanottu läpinäkyvä 

sovellusvälityspalvelin. Tämä tapahtuu ohjaamalla reitittimestä tai reitittimenä toi-

mivasta palomuurista kaikki tietyt ehdot täyttävät paketit välityspalvelimelle. Näin 

asiakasohjelmiin ei tarvitse tehdä asetuksia vaan kaikki yhteydet kulkevat automaat-

tisesti välityspalvelimen kautta. [Alle01: 4.2] 

4.5 Palomuurisäännöt 

Palomuurin toiminta perustuu sääntöihin, jotka määritetään laitteen tai ohjelman 

käyttöönottovaiheessa. Työasemalla toimivia ohjelmallisia palomuureja voi yleensä 

säätää helposti käytön aikanakin ja sääntöjen määrittäminen tapahtuu usein yksinker-

taisiin kysymyksiin vastaamalla. Palomuuri voi jopa kysyä käyttäjältä tapauskohtai-

sesti miten toimitaan. Laitteistopohjainen palomuuri määritellään yleensä hyvin tark-

kaan käyttöönotettaessa ja sääntöihin tehdään muutoksia vain tarpeiden muuttuessa. 

 

Yleisesti suositellaan hyväksi havaittua käytäntöä, jossa palomuurisäännöissä kielle-

tään kaikki liikenne, jota ei erikseen ole sallittu. Näin palomuurin säännöistä ei 

unohdu jotain tärkeää estoa vaan kaikki estot ovat aluksi päällä. Toki sallimalla asioi-

ta liian huolimattomasti voi edelleen itse luoda turhia reikiä, mutta huolellisesti mää-

rittelemällä sallitut yhteydet tämä on vältettävissä. Käytännössä ulkoa sisäänpäin 

tarvitsee usein sallia vain pääsy julkisille palvelimille, kuten WWW- (World Wide 

Web) ja sähköpostipalvelimelle. Sisältä ulos taas sallitaan niiden palveluiden käyttö, 

joiden halutaan olevan verkon käyttäjien käytettävissä. Erikoisemmat sovellukset 

saattavat tarvita omia sääntöjään, joiden selvittäminen onnistuu nykyään melko hy-

vin suoraan kyseisen sovelluksen dokumentaatiosta. [Alle01: 4] 

4.6 UPnP 

Universal Plug n’ Play on laitteisto- ja valmistajariippumaton tekniikka, joka pyrkii 

saamaan laitteet ja ohjelmat toimimaan yhteen ilman, että käyttäjä joutuisi tekemään 
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verkkoasetuksia. Tekniikan tietoturvariskeistä on keskusteltu paljon. Ominaisuus 

kannattaakin kytkeä esimerkiksi palomuureista ja reitittimistä pois päältä, jos sitä ei 

tarvita [YläJ03b]. 

4.7 Hyökkäysten tunnistaminen 

Palomuurissa voi olla ominaisuus, joka tunnistaa mahdolliset hyökkäykset ja reagoi 

niihin. Ominaisuus voi esiintyä tuotteessa nimellä Attack Detection tai Attack Alert. 

Palomuuri voi esimerkiksi varoittaa ylläpitoa meneillään olevasta palvelunestohyök-

käyksestä (DOS, Denial Of Service) ja mahdollisesti myös pyrkiä rajoittamaan hyök-

käyksen vaikutuksia rajoittamalla uusien yhteysyritysten lukumäärää tai poistamalla 

keskeneräisiä yhteydenottoyrityksiä uusien tieltä. Varoitus hyökkäyksestä voidaan 

usein toimittaa sähköpostilla tai lisäjärjestelyin myös tekstiviestillä matkapuheli-

meen. 

 

Ongelmana molemmissa rajoitustoimissa on se että palomuuri tuskin pystyy erotta-

maan oikeita yhteyksiä hyökkäykseen liittyvistä, joten se samalla rajoittaa oikeiden 

yhteyksien muodostumista. Näin toimien se kuitenkin saattaa auttaa pitämään varsi-

naista hyökkäyksen kohteeksi joutunutta palvelua toimintakykyisenä ja palvelemaan 

niitä todellisia yhteyksiä, jotka on jo avattu. Valitettavasti WWW-palvelimen tapauk-

sessa jokainen sivulataus muodostaa oman yhteytensä, jolloin yksittäisen sivun lataus 

ehkä onnistuu, mutta se ei takaa seuraavan latauksen onnistumista samallekaan käyt-

täjälle. 

4.8 Tietomurtojen havainnointi 

Hyökkäysten tunnistamisen lisäksi suositellaan usein tarkkailemaan myös tapahtu-

neita tietomurtoja. Tietomurron voi tunnistaa lokitietoja tarkkailemalla, mutta niiden 

läpikäyminen käsin on todennäköisesti aivan liian työlästä. Lisäksi murtautuja onnis-

tuessaan pyrkii peittämään jälkensä, jolloin lokitiedoistakaan ei enää murtautumisen 

tapahduttua ole apua. Avuksi tulevat tunkeutumisen havainnointijärjestelmät (IDS, 

Intrusion Detection System). Ne ovat järjestelmiä, jotka tarkkailevat esim. palomuu-

rin tuottamia lokitietoja reaaliajassa ja ennalta määriteltyjen parametrien perusteella 

tunnistavat normaalin ja epänormaalin käytön, joista jälkimmäisestä sitten antavat 

hälytyksen. [Rant03: 2.2] [Järv02: 12, IDS] 
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Järjestelmä voi myös reagoida tunnistettuun tietomurtoon ja estää palveluiden käy-

tön. Tässä on oma riskinsä sillä ennalta määritetyt säännöt voivat tulkita normaalia-

kin käyttöä tietomurroksi, jolloin palveluiden käyttö estyy. Tätä voidaan mahdolli-

sesti myös käyttää hyväksi palvelunestohyökkäyksissä. Monet tahot ovatkin toden-

neet nykyiset tietomurtojen havainnointijärjestelmät liian monimutkaisiksi ja epä-

varmoiksi käyttää, jotta niistä saatava hyöty olisi vaivan ja epävarman toiminnan 

arvoista. Niitä käytetäänkin lähinnä laajoissa yritysverkoissa sekä paikoissa, joissa 

vaaditaan ehdotonta tietoturvaa. [Rant03: 2.2] [Järv02: 12, IDS] 

4.9 Suorituskyky 

Liikenteen tarkkailu ja mutkikkaiden palomuurisääntöjen noudattaminen saattaa vaa-

tia prosessointitehoa, mutta nykyiset laitteet pystyvät yleensä ilman ongelmia suoriu-

tumaan normaaleista yhteysnopeuksista. Halvempien laitteiden suorituskyky voi tulla 

vastaan, jos palomuurin tulisi pystyä toimimaan normaaleja Internetyhteyksiä nope-

ammilla nopeuksilla kuten lähiverkon 100 tai 1000 Mbit/s. 
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5 ONGELMAN KUVAUS 

Nortrain Oy:llä on noin 10 työntekijää, kuusi toimipistettä, joissa 150 tietokonetta 

sekä kaikilla työntekijöillä kotikoneet ja luvattu mahdollisuus etätöihin. Toimipisteet 

eli tietotekniikkakoulutusluokat sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla eri 

paikkakunnilla. Niitä muutetaan paikasta toiseen ja perustetaan myös väliaikaisesti 

yksittäisiä koulutuksia varten. Työntekijät vaihtavat usein toimipisteestä toiseen. 

5.1 Ylläpidon tarpeet 

Luokkien välisiä sekä etäkäyttöyhteyksiä kaivattiin ensisijaisesti ylläpidon tarpeisiin. 

Näin suuren ja hajallaan olevan laitemäärän ylläpito kahden henkilön voimin muiden 

töiden ohella ei onnistu, jos kaikki ylläpitotehtävät pitää mennä tekemään paikan 

päälle ja joka koneelle erikseen. Koneiden asetukset ja päivitykset pitää saada hoide-

tuksi keskitetysti, jotta työmäärää saadaan pienennettyä. Lisäksi asetuksia on hyvä 

päästä tekemään mistä tahansa toimipisteestä sekä etäyhteyksien kautta. 

 

Windows 2000 Serverin mukana esitelty aktiivihakemisto (Active Directory) ryhmä-

käytäntöineen (Group Policy) mahdollistaa tietokoneiden asetusten hallinnan keskite-

tysti. Lisäksi käytössämme olevassa F-Securen Client Security ohjelmassa on virus-

torjunnan ja palomuurin keskitetyn hallinnan mahdollisuus erillisen, mutta lisens-

siimme kuuluvan sovelluksen avulla. Sekä ryhmäkäytäntöjen että F-Securen hallinta 

onnistuu etätyönä, kunhan palvelimelle vain saadaan etäkäyttöyhteys. Windows 

XP:ssä vakiona olevalla etätyöpöytäyhteydellä Windows-palvelinten etäkäyttö onnis-

tuu ilman erityisjärjestelyitä, kunhan palvelimeen on olemassa luotettava ja turvalli-

nen TCP/IP-yhteys. 

5.2 Kouluttajien tarpeet 

Myös kouluttajien tietoteknistä työympäristöä haluttiin yhtenäistää ja tehostaa. Kou-

luttajat vaihtavat usein toimipisteestä toiseen ja tekevät töitä myös kotonaan. Eri toi-

mipisteiden käytännöt haluttiin mahdollisimman yhtenäisiksi, mikä tarkoitti käytän-

nössä ainakin kaikissa toimipisteissä toimivia käyttäjätunnuksia ja salasanoja, yhtei-

siä tiedostovarantoja ja Exchange-sähköpostia. Kaiken pitäisi toimia mahdollisim-

man samalla tavalla niin eri toimipisteissä kuin kotonakin. 
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Kaikkiin toimipisteisiin ja koneisiin ulotettu aktiivihakemisto eli yhtenäinen Win-

dowsin toimialuepuu, johon kaikki koneet ja käyttäjät kuuluvat, mahdollistaa kaikki-

alla toimivat käyttäjätunnukset ja käyttöoikeusmäärittelyt. Sen avulla samalla käyttä-

jätunnuksella pääsee tarvittaessa kirjautumaan kaikkiin yrityksen koneisiin. Tämän 

jälkeen käytettävissä ovat sähköposti, verkkokansiot yms. käyttäjän tunnistusta edel-

lyttävät resurssit. Samoilla tunnuksilla voidaan sallia etäyhteydet verkkoon, jolloin 

samat resurssit ovat käytettävissä myös kotona. 

5.3 Yhteyksien käyttö 

Jokaisessa toimipisteessä halutaan olevan oman palvelimen, jotteivät toimipisteen 

palvelut olisi täysin riippuvaisia yhteyksistä ulospäin. Toimipisteiden välille liiken-

nettä syntyy palvelinten välisestä aktiivihakemistoliikenteestä, jonka voidaan katsoa 

olevan jatkuvaa, mutta vähäistä. Käyttäjien aiheuttama liikenne toimipisteiden välillä 

on pääasiassa Exchange-sähköpostin käyttöä ja satunnaista verkossa olevien kohtuul-

lisen pienien yleensä alle yhden Megatavun kokoisten Word- ja Excel-dokumenttien 

muokkausta tai siirtoa. Yksittäisiä isompia siirtotarpeita ovat liikkuvan profiilin lata-

us ja tallennus sekä lähinnä ylläpidon tarvitsemien isojen tiedostojen, kuten Window-

sin Service Packien tai ohjelmien asennuspakettien siirrot. Liikkuvien profiilien käyt-

tö ei ole pakollista, jos yhteyksien nopeus ei riitä niiden siirtämiseen etäyhteyden yli. 

Profiili voidaan myös määrittää tallentumaan työntekijän eniten käyttämän toimipis-

teen palvelimelle ja siirtää käsin toiseen toimipisteeseen, jos työntekopaikka vaihtuu. 

Ylläpidon tarvitsemat isommat tiedostot voidaan etäkäyttöyhteyksien avulla siirtää 

myös ilta- ja yöaikaan palvelimelta toiselle tai ihan perinteisesti sopivalla tietoväli-

neellä kuten cd-levyllä tai USB-muistilla (Universal Serial Bus). Yhteyksien käyttö-

arviot on esitetty taulukossa 9. 
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Taulukko 9 Luokkien välisten yhteyksien käyttöarvio 

Liikenne Ajankohta Liikennemäärä 

Aktiivihakemisto Jatkuvaa Vähäinen 

Exchange-sähköposti Työaikana jatkuvaa Vähäinen. Yksittäisten 

tiedostoliitteiden tallennus 

voi olla ~1 - 5 Mt. 

Verkkodokumentit Työaikana satunnaista Vähäinen. Tyypillinen 

tiedostokoko on 200 Kt ja 

isoimmat tiedostot ~2 Mt. 

Liikkuvat profiilit Aina sisään ja ulos kirjaudut-

taessa eli yleensä kahdesti 

työpäivässä / kouluttaja 

Kerralla siirrettävä tieto-

määrä on iso: ~5 - 20 Mt. 

Asennus-, päivitys- 

yms. tiedostojen siir-

to 

Satunnaista. Voidaan ajoittaa 

ilta- ja yöaikaan. 

Kerralla siirrettävä tieto-

määrä voi olla iso: ~100 - 

400 Mt. 

 

Kotoa tai matkalta otettavien etäkäyttöyhteyksien kautta aiotaan käyttää lähinnä Ex-

change-sähköpostia ja verkossa olevia tiedostovarastoja. Lisäksi järjestelmien ylläpi-

dosta vastaavat henkilöt käyttävät verkon palvelimia etätyöpöytäyhteydellä. Siirret-

tävät tietomäärät ovat pieniä eikä yhteyden tarvitse olla aina avoinna. Työskenneltä-

essä jatkuvasti auki olevasta yhteydestä on kuitenkin hyötyä, joten ensisijaisesti kai-

vataan yhteyttä, jota voi pitää pitkäänkin avoinna ilman kustannusten kasvamista. 

5.4 Internet-yhteydet 

Kaikissa toimipisteissä tarvitaan Internet-yhteyttä, joten pelkkä toimipisteiden yhdis-

täminen toisiinsa ei riitä. Koulutuksessa Internetin käyttö on tarpeen lähes päivittäin 

ja käytännössä se tarkoittaa WWW-sivujen selausta. Lisäksi käytetyt käyttöjärjestel-

mät, ohjelmat ja erityisesti virustorjunta tarvitsevat päivityksiä melkein päivittäin. Ne 

ladataan Internetistä, vaikka hyväksyntä hoidetaankin keskitetysti. Sekä päivitysten 

että WWW-selailun aiheuttamaa liikennettä vähentävät toimipistekohtaiset Proxy- eli 

välimuistipalvelimet. 
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Internet-yhteys vaatii myös palomuurin. Järjestely, jossa yhteydet Internetiin reititet-

tiin yhden pisteen kautta, tuntui myös aikansa eläneeltä. Alun perin siihen päädyttiin, 

koska haluttiin palomuurin hallinta omaan haltuun. Kaikkiin toimipisteisiin ei kui-

tenkaan haluttu hankkia erillisiä palomuureja niiden silloisen kalliin hankintahinnan 

ja hankalan hallinnan takia. Yhteyksien johtaminen yhden pisteen kautta mahdollisti 

yhden palomuurin käytön sekä niin haluttaessa myös yhteyksien käytön seurannan 

tästä pisteestä. Internetyhteyksien käyttö on kasvanut ja tuo yksi piste muodostui 

pullonkaulaksi. Lisäksi ylimääräinen kieppi toisen toimipisteen ja lukuisten eri lait-

teiden läpi lisäsi yhteyksien vikaherkkyyttä ja kaikkien toimipisteiden Internetyhtey-

det olivatkin turhan usein poikki matkan varrella olleen reitittimen, palomuurin tai 

VPN -palvelimena käytetyn Windows -palvelimen temppuillessa. 

5.5 Yhteyksien muunneltavuus, hinnoittelu ja ylläpito 

Yksi yrityksen elinehdoista on ollut sopeutuminen muuttuvaan koulutuspalveluiden 

kysyntään eri paikkakunnilla. Koulutusluokkia on perustettu ja purettu jopa yksittäi-

siä muutamien kuukausien kursseja varten ja viime vuosina muuttoja on ollut keski-

määrin kolme vuodessa. Tällöin myös tietoliikenneyhteyksien pitää joustaa tarpeiden 

mukana ja toimipisteiden välisen yhteyden perustaminen ja purkaminen pitää olla 

riittävän helppoa. 

 

Luvussa 6 kuvattu Nortrain Oy:llä käytössä ollut järjestelmä osoittautui turhan kan-

keaksi toimipisteiden vaihtuessa. Yksi palveluntarjoaja ei pystynyt toteuttamaan yh-

teyksiä kaikkialle kilpailukykyiseen hintaan vaan joillakin paikkakunnilla heidän 

yhdistämispalveluyhteytensä hinta oli kymmenkertainen saman nopeuksiseen toisen 

palveluntarjoajan Internet-yhteyteen verrattuna. Näin yhteyksiä oli kuitenkin hankittu 

myös muilta toimittajilta ja niiden yhdistäminen samaan verkkoon oli jäänyt toteut-

tamatta. 

 

Muuhunkin tämän yhden toimittajan hinnoitteluun kaivattiin muutosta. Alun perin 

yhden vuoden mittaiset sopimukset oli muutettu kolmevuotisiksi samalla, kun samo-

jen yhteyksien päällä toiminutta puhelinjärjestelmää yritettiin korjata toimivaksi yh-

teysnopeuksia nostamalla. Kaksinkertaisella 512 Kbit/s-nopeudella toimineet yhtey-
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det tuntuivat tietysti aluksi edullisilta, kun niistä maksettiin vain 256 Kbit/s-yhteyden 

hinta. Yhteyksien yleisesti halvennuttua samaista 512 Kbit/s-yhteyttä myydään kulut-

tajille jo kymmenesosalla heidän hinnastaan ja sopimusta on vielä puolitoista vuotta 

jäljellä. Heillä ei tietenkään ole mitään pakkoa suostua muutoksiin kesken sopimus-

kauden, mutta asiaa kannattaa toki tiedustella. 

 

Yhteyspalvelun yhteyksien ylläpito on tavattoman helppoa: Jos yhteydessä on jotain 

vikaa tai muutostarpeita, ilmoitetaan siitä palveluntarjoajalle. Tämä on niin sanottua 

ykkösluokan palvelua, josta maksetaan myös ykkösluokan hinta [Perl00: 4]. Yhteyk-

sien ylläpitoon yrityksessä olisi kuitenkin osaamista ja haluakin, koska se samalla 

tukee tietotekniikkakoulutuksessa tarvittavan osaamisen ylläpitoa. Oman ylläpidon 

varassa oleva järjestelmä pitää kuitenkin saada mahdollisimman yhtenäiseksi, jotta 

ylläpitotyön määrä ei kasva liiaksi. Toteutettavan järjestelmän valintakriteereinä 

ovatkin ensisijaisesti sen muunneltavuus pienin kustannuksin toimipisteiden vaihtu-

essa ja toissijaisesti ylläpidon selkeys, joka parhaiten toteutuu, kun kaikkien toimi-

pisteiden yhteydet saadaan samanlaisiksi. 
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6 VANHA JÄRJESTELMÄ 

Tässä kappaleessa kuvataan Nortrain Oy:llä jo käytössä ollut järjestelmä, jonka ke-

hittämiseksi tai korvaamiseksi tämä diplomityö on tehty. 

6.1 Lähiverkot 

Toimipisteet ovat noin 16 oppilaskoneen koulutusluokkia, joissa lisäksi on muutamia 

koneita muussa käytössä. Verkot on vaihdettu alkuperäisestä koaksiaalikaapeloidusta 

10 Mbit/s-Ethernetistä kytkentäiseen 100 Mbit/s-parikaapeli-Ethernettiin. Luokissa 

on ainakin yksi Windows Server-palvelin, verkkotulostin ja työasemissa Windowsin 

työasemaversiot, jotka tämän diplomityön tekemisen aikana olivat uusinta Windows 

XP Professional-versiota. Protokollana käytetään pelkästään TCP/IP:tä (Transmissi-

on Control Protocol / Internet Protocol). Osassa toimipisteitä on kaksi tai jopa kolme 

koulutustilaa, jolloin koneita ja muita laitteita luonnollisesti on enemmän. 

6.2 Lähiverkkojen yhdistämispalvelu 

Osa yrityksen toimipisteistä oli yhdistetty toisiinsa Song Networksin lähiverkko-

jenyhdistämispalvelulla. Palvelu oli toteutettu IP-VPN (Internet Protocol - Virtual 

Private Network) tekniikalla, mutta asiakkaalle tekninen toteutustapa ei juuri näky-

nyt. Song toimitti jokaiseen toimipisteeseen, jossa palvelu oli käytössä, oman SDSL- 

tai ADSL-reitittimensä, joka kytkettiin toimipisteissä olleisiin Ethernet-

lähiverkkoihin. Yhteys lähiverkkojen välillä toimi hyvin eikä asetuksista tai laitehan-

kinnoista tarvinnut huolehtia. Yhteyksien nopeus oli aluksi 256 Kbit/s, mutta nopeus 

kaksinkertaistettiin myöhemmin. 

6.2.1 Internetyhteys ja palomuuri 

Yhdistämispalveluun kuuluneiden toimipisteiden Internet-yhteys oli toteutettu hank-

kimalla Espooseen lisäksi Internet-yhteys Songilta. Kaikki Internet-liikenne oli reiti-

tetty Espoon toimipisteen kautta, vaikka Songin yhdistämispalvelussa olisi ollut 

mahdollista ohjata Internet-liikenne suoraan Internetiin jokaisesta yhteyspisteestä 

erikseen. Näin Internet-liikenne saatiin kulkemaan yhden pisteen kautta, mikä mah-

dollisti liikenteen seurannan ja esim. palomuurin toteuttamisen helpommin, kuin use-

an yhteyden tapauksessa. Sekä Espoon Internet-yhteys että yhdistämispalvelun yhte-
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ys mitoitettiin muita yhteyksiä nopeammiksi, jotta ne pystyvät läpäisemään kaikkien 

toimipisteiden Internet-liikenteen. Nopeutena oli aluksi megabitti sekunnissa, mutta 

se kaksinkertaistettiin myöhemmin. 

 

Palomuurina toimi Internet-yhteyden ja sisäverkon väliin sijoitettu reitittävä Linux-

tietokone. Koneessa oli kolme verkkokorttia, joilla se oli kytketty Internetiin eli Son-

gin reitittimeen, sisäverkkoon ja erilliseen DMZ-verkkoon (Demilitarized Zone). 

Kone oli muusta käytöstä poistettu 300 MHz-työasema, joka riitti palomuuri/reititin-

käyttöön erittäin hyvin, kun Internet-yhteyden nopeuskin oli vain kaksi megabittiä 

sekunnissa. Käytössä oli RedHat-Linuxin kulloinenkin uusin versio ja sen mukana 

ollut palomuurisääntöjen hallintaohjelma ipchains tai ipfwadmin. Kuvassa 3 on esi-

tetty vanha järjestelmä kokonaisuudessaan. 

6.2.2 Vaihdepalvelu 

Yhdistämispalvelun lisäksi samoissa toimipisteissä oli käytössä myös Songin toimit-

tama vaihdepalvelu. Sitä käytettiin toimipisteissä puhelimien korvaajana eli toimipis-

teissä ei ollut muita puhelimia. Vaihdepalvelu oli toteutettu siten, että Song toimitti 

jokaiseen toimipisteeseen Ethernet-liitännäisen mediahubin, johon kytkimme toimi-

pisteen normaalin analogisen puhelimen. Vaihdepalvelua hallittiin WWW-selaimella 

käytettävällä sovelluksella. Jokaisessa toimipisteessä oli yksi puhelinnumero ja nii-

den väliset puhelut olivat ilmaisia. Soittaminen ulospäin tapahtui valitsemalla nolla 

eteen myös soitettaessa hätänumeroon, mikä aiheutti ylimääräisen ohjeistuksen tar-

vetta toimipisteissä, joissa päivittäin käy monta yrityksen järjestelmistä tietämätöntä 

opiskelijaa. 

 

Palvelu oli toteutettu VOIP- (Voice Over Internet Protocol) tekniikalla eli puhelinlii-

kenne kulkee samassa verkossa datan kanssa. Vaikka puhe vaatiikin verrattain vähän 

kaistaa (esim. 15 Kbit/s voi olla täysin riittävä), on puhe herkkää viiveille. Käytössä 

ollut toteutustapa ei tarjonnut palvelun laatua takaavaa tekniikkaa (QOS, Quality Of 

Service), joten dataliikenne häiritsi usein pahoin puheluita. Jo yksi WWW-sivuja 

selaileva käyttäjä saattoi tehdä samanaikaisesta puhelinyhteydestä käyttökelvotto-

man. Ongelmaa yritettiin ratkaista nostamalla yhteyksien nopeuksia 256 kilobitistä 

512 kilobittiin sekunnissa, mutta tästä oli vain vähäistä apua. 
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6.3 Yhdistämispalvelun ulkopuoliset toimipisteet 

Osassa toimipisteitä ei ollut Song Networksin toimittamaa yhdistämispalvelua. Song 

vaati pitkiä usean vuoden sopimuksia eikä tällaisia haluttu kaikkiin toimipisteisiin 

ottaa. Song ei myöskään pystynyt toimittamaan esimerkiksi Mäntsälään yhteyttä kil-

pailukykyiseen hintaan vaan hinta asettui liki kymmenkertaiseksi kilpailijan Internet-

yhteyksiin nähden. Syy korkeaan hintaan oli kuulemma paikallisen operaattorin ot-

tamassa kupariyhteyden vuokrassa. Tällainen hinnoittelu todettiinkin käsittääkseni 

myöhemmin kilpailunrajoituslainsäädännön vastaiseksi. 

 

Muutamassa toimipisteessä oli siis pelkkä Internet-yhteys joltain toiselta palveluntar-

joajalta. Yhteyksissä oli joko palveluntarjoajan tai oma ADSL-reititin. Palomuurina 

käytettiin ADSL-reitittimen muuria tai ohjelmallista muuria ja aluksi ei mitään. Yh-

teys yrityksen muuhun verkkoon saatiin avaamalla yksittäinen VPN-etäkäyttöyhteys 

siltä koneelta, jolta verkon palveluita haluttiin käyttää. Muualla käytössä olleet aktii-

vihakemiston käyttäjätunnukset ja keskitetyt asetusten hallinnat eivät olleet näissä 

toimipisteissä käytössä, koska lähiverkot eivät olleet toisiinsa yhdistettyinä. Myös-

kään vaihdepalvelu ei näissä toimipisteissä toiminut, joten puhelinliikenne hoidettiin 

matkapuhelimilla. Kuvassa 3 on esitetty vanha järjestelmän kokonaisuudessaan. 

 

 
Kuva 3 Vanha järjestelmä laajimmillaan 
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6.4 Työntekijöiden etäkäyttöyhteydet 

Etäkäyttöyhteydet oli toteutettu Windows 2000 Serverin Routing and Remote Access 

Service (RRAS) -palvelulla. Alun perin palvelun toteuttavassa palvelimessa oli kaksi 

ulkoista ISDN- ja modeemiyhteydet tarjoavaa laitetta, joiden kautta kaksi työntekijää 

pystyi samanaikaisesti olemaan yhteydessä yrityksen verkkoon ja sitä kautta edelleen 

Internetiin. Myöhemmin, kun suurimmalla osalla työntekijöistä oli kotonaan kiinteä 

Internet-yhteys ja puhelin- tai ISDN-yhteyksiä käyttäville oli tarjolla täysin ilmaisia-

kin Internetyhteyksiä, kävi Internet-yhteyden tarjoaminen tarpeettomaksi. Tällöin 

laitteista luovuttiin ja samalla luovuttiin lankapuhelinliittymistä kokonaan. 

 

Sama palvelin jäi kuitenkin käyttöön VPN-yhteyksien tarjoajana, mihin sitä oli jo 

käytetty samanaikaisesti soittoyhteyksien tarjoamisen kanssa. Espoon toimipistee-

seen sijoitettu palvelin oli sijoitettu Internet-yhteyden ja sisäverkon väliin reitittäväk-

si koneeksi ja varustettu näin ollen kahdella verkkokortilla. Windowsin reitityksen 

kanssa oli välillä ongelmia ja kone oli ikävästi sellaisessa paikassa, että reitityksen 

mentyä jumiin se samalla esti kaiken Internet-liikenteen. Koneen käyttöjärjestelmä 

asennettiin muutaman kerran uudestaan, verkkokorttien ajureita päivitettiin ja lopulta 

kone saatiin toimimaan riittävän luotettavasti. Etäkäyttöyhteyksien toteutus vanhassa 

järjestelmässä on esitetty kuvassa 4. 

 

 
Kuva 4 Työntekijöiden etäkäyttöyhteydet vanhassa järjestelmässä 
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7 TOTEUTETTU JÄRJESTELMÄ 

Tässä luvussa kuvataan selvitystyön pohjalta valittu ja toteutettu uusi lähiverkot yh-

distävä ja etäkäyttöyhteydet tarjoava järjestelmä. 

7.1 Lähiverkkojen yhdistämistavan valinta 

Haimme järjestelmää, joka olisi ensisijaisesti joustava eli helposti ja pienin kustan-

nuksin sekä laajennettavissa että supistettavissa kulloisenkin tarpeemme mukaan 

myös Etelä-Suomen pienet paikkakunnat mukaan lukien. Toinen tavoiteltu ominai-

suus oli järjestelmän selkeä ylläpidettävyys, jossa isoksi osaksi nähtiin tarve saada 

toimipisteet yhteyksien osalta mahdollisimman identtisiksi. Luvussa kaksi kuvatuista 

erilaisista yhteysvaihtoehdoista valinnaiset yhteydet eivät sovellu liikenteen jatku-

vuuden aiheuttamien kustannusten takia. Pisteestä pisteesen-yhteydet joko langatto-

mana tai vuokralinjana voisivat hyvinkin soveltua yksittäisen toimipisteen kustan-

nustehokkaaseen kytkemiseen, mutta koko järjestelmän toteuttamisessa niitä tarvit-

taisiin toimipisteiden lukumäärän suhteen eksponentiaalisesti kasvava määrä, kuten 

kaavassa yksi todettiin. 

 

Jäljelle jäivät yhdistämispalvelun käyttö tai yhdistäminen Internetin kautta. Käytössä 

jo olleeseen yhdistämispalveluun ei yllättäen pystyttykään järkevällä kustannuksella 

liittämään Mäntsälän toimipistettä, vaan sinne piti joka tapauksessa hankkia jokin 

muu ratkaisu. Myös muualle oli jo kustannussyistä hankittu yksittäinen yhdistämis-

palvelusta erillinen Internet-yhteys, kuten luvussa kuusi todetaan. Näistä lähtökoh-

dista syntyi ajatus käytössä olleiden yhdistämispalveluyhteyksien muuntamisesta 

tavallisiksi Internet-yhteyksiksi ja lähiverkkojen välisten yhteyksien toteuttamisesta 

niiden ja muiden olemassa olevien tai hankittavien Internet-yhteyksien päälle. Tämä 

oli ainoa ratkaisu, jolla pystyisimme toteuttamaan edellä mainitut joustavuus-, kus-

tannustehokkuus- ja ylläpidettävyysvaatimukset. Jos tämä ratkaisu ei olisi onnistunut 

esimerkiksi joko liian suuriksi nousseiden investointikustannusten tai yhdistämispal-

veluntarjoajan muutoshaluttomuuden takia, olisi ainakin järjestelmän yhtenäisyysta-

voitteista pitänyt luopua, kuten käytössä olleessa järjestelmässä oli käynyt. 
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Saimme neuvoteltua yhdistämispalvelun toteuttajan Song Networksin kanssa kappa-

leessa 7.2 kuvatun yhteyksien muuton normaaleiksi Internet-yhteyksiksi, jolloin kai-

kissa toimipisteissä oli periaatteessa samanlainen Internet-yhteys. Toki olisimme 

voineet toteuttaa omilla laitteillamme yhteydet muiden toimipisteiden ja Songin yh-

distämispalvelun luokkien välille sijoittamalla oman yhteyslaitteen yhdistämispalve-

lun piirissä olevista toimipisteistä pelkästään Espoon toimipisteeseen. Tällöin järjes-

telmän yhtenäisyysvaatimus ei olisi toteutunut, vaan toimipisteiden yhteydet olisivat 

eronneet toisistaan suuresti. Muutoksen nojalla saimme myös kiinteitä kuukausittai-

sia kustannuksia alennettua, kun Song suostui kesken sopimuskauden pieneen hinnan 

alennukseen yhteyksien vaihtuessa halvemmiksi hinnoiteltuihin Internet-yhteyksiin 

sekä toisen Espoon yhteyksistä poistuessa kokonaan. Laitteita jouduimme hankki-

maan hieman enemmän, mutta kustannus oli kertaluontoinen sekä kerralla hankitta-

essa hankintahinta edullisempi ja laitteet varmasti identtisiä. 

7.2 Yhdistämispalvelun yhteyksien vaihto Internet-yhteyksiin 

Käytössä olleesta yhdistämispalvelusta luovuttiin ja yhteydet vaihdettiin tavallisiksi 

Internet-yhteyksiksi. Näin saimme kesken sopimuskauden hieman alennettua käytös-

sämme olevien yhteyksien hintoja. Lisäksi Espoossa olleista erillisistä yhdistämis-

palvelun yhteydestä ja Internetyhteydestä toinen jäi tarpeettomaksi eli se saatiin lope-

tettua kokonaan. Internet-yhteyksien toimivuus parani, koska yhden yhteyden katkos 

vaikuttaa jatkossa vain kyseiseen yhteyteen. Toisaalta palomuureja tarvittiin nyt jo-

kaiseen yhteyteen omansa entisen yhden muurin sijasta. Kuvassa 5 on esitetty käy-

tössä olleet Internet-yhteydet vaihdon jälkeen. 
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Kuva 5 Uuden järjestelmän Internet-yhteydet laajimmillaan 

 

7.2.1 Ip-osoitteet 

Lähiverkkojen kesken oli jaettu julkinen C-luokan verkko. Muutettaessa yhteydet 

Internet-yhteyksiksi tämä säilytettiin ja samasta C-luokasta lohkaistiin myös jokaisel-

le yhteydelle yksi kahden vapaan IP-osoitteen siirtoverkko palomuuri- ja VPN-

palveluiden toteuttamiseksi. Julkiset IP-osoitteet ovat käytännössä monesti osoittau-

tuneet helpommiksi käyttää kuin NAT-muunnetut privaatit sisäverkon osoitteet. Toki 

privaattiosoitteet antavat sisäverkon toteuttamiseen paljon vapauksia, mutta erilaisten 

Internet-palveluiden käyttö ja tarjoaminen mukaan lukien VPN-yhteydet onnistuvat 

pienemmällä vaivalla julkisilla osoitteilla. 

7.2.2 Nimiselvitys ja palvelimet 

Nortrain Oy:llä on rekisteröitynä DNS-toimialue nortrain.fi, joka samalla toimii yri-

tyksen Windows-aktiivihakemiston toimialueen nimenä. Toimialueen nimipalvelimet 

ovat omassa hallussa ja niiden varmistuskopiot Songin palvelimilla. Nimipalvelimet 

vastaavat myös Nortrainin hallussa olevan C-luokan verkon käänteisselvityksestä. 

Käytännössä Windowsin aktiivihakemisto vaatii kunnolla toimiakseen omat Win-

dows- tai ainakin Windows-yhteensopivat nimipalvelimet ja mielellään myös kään-

teisselvityksen, joten nimipalvelu haluttiin hoitaa itse. 

 

Samoilla palvelimilla voidaan hoitaa myös muiden palveluntarjoajien yhteyksiin 

liitettävien koneiden nimeäminen, vaikkei niissä kokonaista C-luokkaa olisikaan käy-
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tössä. Tällöin palveluntarjoajaa pyydetään tekemään käänteisselvityksen osalta dele-

gointi niille IP-osoitteille, jotka kyseiseen verkkoon on annettu. Windowsin nimipal-

velimet tukevat tällaista aliverkkojen käänteisselvitystä, mutta eivät valitettavasti 

osaa päivittää niitä automaattisesti. Tällöin käänteisselvitykseen tulee määritellä kiin-

teät nimet IP-osoitteille, eikä DHCP:n (Dynamic Host Configuration Protocol) mää-

rittämiä osoitteita voida päivittää käänteisselvitysalueille, kuten normaalisti Win-

dows-verkoissa. 

7.3 Internetyhteydet ja oma VPN-verkko 

Jokaiseen toimipisteeseen tarvitaan Internet-yhteys, joka saisi ainakin toiminnaltaan 

olla mieluiten riippumaton toisien toimipisteiden yhteyksistä. Lisäksi palveluntarjo-

ajien mahdollisuudet tarjota kilpailukykyisiä yhteyksiä eri paikkakunnille vaihtele-

vat, jolloin olisi hyvä pystyä valitsemaan myös eri palveluntarjoajien yhteyksiä. Yh-

den palveluntarjoajan käyttäminen selkeyttää yhteyksien hallintaa, mutta yksittäisen-

kin yhteyden hinnan noustessa moninkertaiseksi toiseen, muuten yhtä hyvään vaihto-

ehtoon nähden, syö tämän hallintaedun. 

 

Koska jokaisessa toimipisteessä näin ollen on Internet-yhteys, on lähiverkkojen yh-

distäminen luontevaa rakentaa tämän yhteyden varaan. Oman VPN-verkon rakenta-

minen onnistuu nykyisin saatavissa olevilla laitteilla kohtuuhintaan eikä työ osaaval-

ta henkilöltä kestä pitkään. Tässä tapauksessa siis päädyimme rakentamaan oman 

VPN-verkon ja mukauttamaan olemassa olevat yhteydet rakentamisen aiheuttamiin 

vaatimuksiin. 

7.3.1 Internet-yhteyksien palomuurit 

Jokaiseen Internet -yhteyteen tarvitaan palomuuri. Sen voi hankkia yhteyden mukana 

palveluntarjoajalta tai erillisenä laitteena. Tämän lisäksi yksittäisissä työasemissa on 

hyvä käyttää ohjelmallista palomuuria, jolla ei kuitenkaan kannata korvata verkon 

reunalla olevaa laitteistopalomuuria. Oma laitepalomuuri tulee asettaa sellaiseen koh-

taan verkossa, että kaikki Internet-liikenne kulkee sen kautta. Toisin sanoen laitteen 

tulee olla reitittimenä Internetin ja sisäverkon välillä. Uutta järjestelmää rakennetta-

essa haluttiin säilyttää palomuurien hallinta omissa käsissä, joten päädyttiin erillisten 

laitepalomuurien hankintaan. 
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Jos käytetyssä Internet-reitittimessä ei ole palomuuria tai muista syistä halutaan käyt-

tää erillistä palomuurilaitetta, on Internet-reititin ja palomuuri laitettava peräkkäin. 

Tämä edellyttää erillisen siirtoverkon perustamista näiden laitteiden välille. Käytettä-

essä julkisia IP-osoitteita tarvitaan palveluntarjoajalta siis sekä kahden IP:n siirto-

verkko että riittävän iso verkko sisäverkon laitteille. Käytäntö on sen verran yleinen, 

että palveluntarjoajat tunnistavat termin siirtoverkko ja toimittavat ylimääräisen kah-

den vapaan IP:n verkon asiakkaan käyttöön pyydettäessä ja yleensä ilman lisämak-

sua. 

7.3.2 VPN-yhteys 

Kuten luvussa 3 todetaan, on VPN-yhteyden toteuttaminen mahdollista ohjelmalla tai 

laitteella monilla eri tekniikoilla. Nyt toteutetaan verkkojen välisiä yhteyksiä, joissa 

yhteyden molemmissa päissä on kokonainen lähiverkko. Yhteys muodostetaan reitit-

timien välille eli yhteys alkaa ja päättyy molemmissa päissä laitteeseen, joka on rei-

tittävässä asemassa. Näin ollen järkevintä on toteuttaa yhteydet erityisesti tähän tar-

koitukseen tehdyllä laitteella ja varmistaa, että valittu laite noudattaa yleisesti käytet-

tyjä standardeja ja tukee tärkeimpiä yhteystekniikoita. 

 

Toteutus olisi mahdollista myös reitittimeksi asetetuilla Linux tai Windows -

tietokoneilla, mutta tämä katsottiin turhan monimutkaiseksi ja toiminnaltaan epävar-

maksi. Hankintahinnaltaan tietokonetoteutus olisi voinut olla kilpailukykyinen var-

sinkin käytettäessä Linuxia ja muusta käytöstä poistettuja tietokoneita. Myös Win-

dows Serverissä (2000 tai 2003) on VPN-yhteysohjelmisto valmiina, mutta käytössä 

jo olleiden palvelimien käyttö nykyisten toimiensa lisäksi myös lähiverkkojen yhdis-

tämiseen katsottiin liian epävarmaksi ja palvelimien suorituskyky riittämättömäksi. 

Palvelimet olisi tällöin jouduttu siirtämään reitittävään asemaan, jolloin katkos palve-

limen toiminnassa olisi tarkoittanut katkosta myös Internet-yhteyksissä. Windows 

palvelimien toiminnasta reitittimenä oli myös huonoja kokemuksia Espoossa olleen 

Windows Server -reititinkoneen reitityksen jumiuduttua aina aika-ajoin. Lähiverkko-

jen väliset yhteydet haluttiin riippumattomiksi luokkien palvelimien toiminnasta, 

joten erillinen laite nähtiin paremmaksi vaihtoehdoksi. 
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Myös VPN-yhteyden toteuttava laite pitää siis sijoittaa reitittimeksi lähiverkkoon. 

Käytettäessä omaa erillistä palomuuria kannattaa palomuuri ja VPN-toiminnot yhdis-

tää yhteen ja samaan laitteeseen. Muutoin joudutaan hankkimaan toinenkin siirto-

verkko ja yhteys kulkee Internet-reitittimestä palomuurin kautta VPN-laitteeseen ja 

vasta sieltä lähiverkkoon. Käytännössä markkinoilla onkin enemmän laitteita, joissa 

on molemmat toiminnallisuudet kuin erikseen kumpaankin tarkoitukseen tehtyjä lait-

teita. 

7.3.3 Laitevalinta 

Järjestelmän toteutukseen haettiin kahdessa edellisessä kappaleessa kuvatuista syistä 

laitetta, jossa on sekä turvallinen palomuuri että VPN-ominaisuudet yhdistettynä. 

Palomuurin haluttiin tukevan ainakin tilallista pakettien tutkintaa eli pelkän NAT 

osoitemuunnoksen tai tavallisen pakettisuodatuksen ei katsottu riittävän. VPN-

ominaisuuksien osalta tärkeimmiksi ominaisuuksiksi katsottiin standardit, kuten IP-

Sec-yhteyskäytäntö ja 3DES-salaus sekä riittävä suorituskyky ja tulevaisuuden vara 

eli tunnelien määrä ja salatun liikenteen läpäisykyky. Nämä kaikki ominaisuudet 

tietysti haluttiin mahdollisimman edulliseen hintaan, mutta kuitenkin laadukkaasti 

toteutettuna. 

 

Laitevalinta aloitettiin etsimällä Tietokone-, MikroPC- ja MikroBitti-lehtien vuoden 

2003 ja 2004 alun numeroista sopivaa testiä. MikroPC:n numerossa 10 / 2003 oli 

tarkoitukseemme sopivien VPN-palomuurien tuotevertailu ja numerossa 5 / 2003 

artikkeli VPN-yhteyksien muodostamisesta sisältäen katsauksen muutamiin sopiviin 

laitteisiin [YläJ03b] [YläJ03a]. Tietokone-lehdessä oli yksi VPN-palomuurivertailu 

numerossa 5 / 2003, mutta siinä olleet laitteet oli tarkoitettu astetta vaativampiin tar-

koituksiin ja ne olivat näin ollen liian kalliita meidän käyttöömme [Hämä03a]. Mik-

roPC:n tuotevertailussa ”MikroPC Valinta” maininnan sai kolme tuotetta, joihin ha-

lusimme tutustua tarkemmin. Näiden kolmen tuotteen ominaisuuksia on vertailtu 

taulukossa 10.  
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Taulukko 10 VPN-palomuureja 

 Zyxel Zywall 

HomeVPN II 

Linksys BEFSX-41 3COM 3CR856-95 

Pisteitä testissä 4,3 / 5 3,8 / 5 3,7 / 5 

VPN-tunneleita 3 2 30 

Mitattu siirtono-

peus, IPSec 3DES 

1,5 Mbit/s 1,0 Mbit/s 5,5 Mbit/s 

hintaluokka 260 € 110 € 300 € 

Tuetut verkkotyy-

pit 

osoite. päivitys 

luvattu * 

aliverkko / osoite / 

alue 

aliverkko 

* Oma pää: vain osoite, Etäpää: aliverkko / osoite /alue. Parannus luvattu syksyllä 

2003 eli testin ilmestymisen aikoihin. [Yläj03b] 

 

Kaikki kolme yllä vertailtua laitettua tukevat IPSec VPN-standardia, 3DES-salausta, 

Perfect forward secrecy salausavaimen vaihtoa sekä palomuurin osalta tilallista pa-

kettien tutkintaa (SPI). Selvästi eniten pisteitä kerännyt Zyxel ei testissä olleena ver-

siona sovellu ajateltuun käyttöön, koska se ei tue kahden verkon yhdistämistä vaan 

ainoastaan yhteyden ottamista toiseen laitteeseen, jonka takana on verkko. Zyxeliin 

oli kuitenkin jo testiä tehtäessä luvattu ohjelmistopäivitys, joka korjaisi puutteen. 

[Yläj03b] 

 

Sopivaa laitetta kysyttiin seuraavaksi tietokoneliikkeestä, jota Nortrain oli käyttänyt 

jo muutaman vuoden ajan suurimmassa osassa laitehankintoja. Heidän asiantunte-

muksensa ja palvelunsa oli todettu erittäin hyväksi ja heillä oli myös kokemusta tie-

toliikennejärjestelmien toimittamisesta. Heidän asiantuntijansa suositteli tarpeemme 

kuultuaan Zyxelin laitteita. Zyxell oli merkkinä ennestään tuttu ja sen modeemeista, 

niiden ohjelmistopäivityksistä ja tuen toimimisesta Suomessa oli pelkästään hyviä 

kokemuksia. Kun vielä Internetin keskusteluista löytyi pääasiassa ZyWALL-laitteita 

kehuvia kommentteja, päädyttiin toteutuksessa niihin. Laitteilla on myös ICSA-

sertifiointi sekä palomuurin että VPN-ominaisuuksien osalta, mikä kertoo laitteiden 

turvallisuudesta ja yhteensopivuudesta. Sertifioinnista on saatavilla lisätietoja Inter-

netissä ICSA Labsin kotisivuilla osoitteessa http://www.icsalabs.com. 
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Eri malleista sopivimmilta vaikuttivat kahta VPN-yhteyttä tukeva ZyWALL 2 ja 30 

VPN-yhteyttä tukeva ZyWALL 30W. Molempien suorituskyky sekä palomuurin että 

3DES salatun VPN:n osalta arvioitiin riittäväksi nykyisille ja näköpiirissä oleville 

Internet-yhteyksien nopeuksille. Väliin jäänyt ZyWALL 10W oli hinnoiteltu lähes 

saman hintaiseksi 30W:n kanssa, joten sitä ei harkittu vaihtoehdoksi, vaikka sen tar-

joamat 10 VPN-tunnelia olisivat riittäneetkin ainakin aluksi. Eri ZyWALL-tuotteita 

on vertailtu taulukossa 11. [Zyxe03] [Sano05] 

 

Taulukko 11 ZyWALL-tuotteiden vertailua 

ZyWALL Tunneleita Palomuuri-

sääntöjä 

3DES 

suoritus-

kyky 

Palomuurin 

suorituskyky

Hintaluokka 

2 2 kpl 10 kpl 2 Mbit/s 12 Mbit/s ~220 € 

10W 10 kpl 50 kpl 15 Mbit/s 25 Mbit/s ~480 € 

30W 30 kpl 100 kpl 15 Mbit/s 25 Mbit/s ~500 € 

70W 70 kpl 400 kpl 50 Mbit/s 100 Mbit/s ~1250 € 

 

Laitteet tukevat kaikkia esiin tulleita tärkeitä standardeja. VPN:n osalta tuettuja ovat 

muiden muassa IPSec-, ESP- ja AH-yhteyskäytännöt, IKE-avaintenhallinta, DES-, 

3DES- ja AES-salausalgoritmit, Radius-käyttäjientunnistus ulkoisella palvelimella ja 

NAT-osoitteiden tuki. Palomuuri tukee tilallista tunnistusta (SPI, Statefull Packet 

Inspection) ja siinä on DoS- (Denial of Service) hyökkäysten esto sekä monipuoliset 

mahdollisuudet määrittää palomuurisääntöjä. 

 

Laitteiden ylläpitomahdollisuudet ovat myös monipuoliset. Niiden ohjelmisto on 

päivitettävissä itse ja uudet ohjelmistoversiot saa haettua valmistajan kotisivuilta. 

Tämä on tärkeää, koska sekä VPN- että palomuuritekniikat kehittyvät nopeasti sa-

moin kuin kehittyvät hyökkäykset niitä kohtaan. Kaupasta ostettu kallis laite saattaisi 

tietoturvan osalta vanhentua piankin, jollei sitä saisi päivitettyä tai valmistaja ei enää 

julkaisisi päivityksiä. Zyxel on iso tunnettu yritys, jonka päivitystenjulkaisupolitii-

kasta minulla on omakohtaista kokemusta. Päivityksiä julkaistaan ilmaiseksi aina 
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tarpeen mukaan ja useita vuosia laitteen myynnin lopettamisen jälkeenkin. Takeita 

tulevasta ei tietenkään koskaan ole, mutta ylläpidon kannalta Zyxel on mielestäni 

yksi luetettavimmista valmistajista. 

 

Laitteiden hallinta on mahdollista laitteessa olevan konsoliportin kautta sekä etänä 

SSH:lla (Secure Shell), Telnetillä sekä selaimella niin salaamattomana kuin SSL- 

(Secure Sockets Layer) salattunakin. Käytännössä laitteita tulee hallittua hyvin toi-

mivan salatun selainyhteyden kautta ja muut etähallintatavat kannattaakin estää, jos 

niitä ei käytä. Lisäksi ZyWALL-tuotteet tukevat SNMP- (Simple Network Manage-

ment Protocol) yhteyskäytäntöä, joten niitä voi hallita SNMP-ohjelmilla. Zyxel tarjo-

aakin maksullista ohjelmaa, jolla pystyy keskitetysti hallitsemaan isoakin joukkoa 

ZyWALL-tuotteita ja VPN-tunneleita. Tämä on tarpeen, jos keskenään täysin kytket-

tävien toimipaikkojen lukumäärä kasvaa, sillä VPN-tunnelien määrä kasvaa tällöin 

edellä kuvatun kaavan yksi mukaan eksponentiaalisesti. Näin jo kymmenen toimi-

paikan kytkeminen toisiinsa vaatii 45 tunnelia, joiden hallinta kymmenessä eri lait-

teessa voi osoittautua liian työlääksi. 

7.3.4 Vaihtoehto 1: Yksi solmupiste (ei toiminut) 

Hankintahetkellä keväällä 2004 ZyWALL 30W maksoi noin 500 euroa ja ZyWALL 

2 noin 220 euroa. Yhteys päätettiin ottaa viiteen toimipisteeseen ja jättää yksi ei kou-

lutuskäytössä oleva toimisto kustannussyistä normaalin Internet-yhteyden ja kappa-

leessa 7.4 kuvattujen yhteyksien varaan. Maahantuojan ja jälleenmyyjän kanssa käy-

tyjen neuvottelujen perusteella päädyimme toteuttamaan vaihtoehtoa, jossa VPN-

tunnelit luodaan jokaisesta mukana olevasta toimipisteestä yhteen toiseen pisteeseen, 

eikä kaikkiin. Näin yhteen pisteeseen hankittaisiin kalliimpi ZyWALL 30W ja mui-

hin riittäisi selkeästi edullisempi ZyWALL 2. Hankintahinnassa säästettäisiin merkit-

tävästi ja järjestelmän laajentaminen aina kolmeenkymmeneen yhteyteen asti onnis-

tuisi edullisemmin. Yli kolmenkymmenen yhteyden tarjoamiseen ei näillä näkymin 

edes tarvitse varautua, mutta sekin onnistuisi vain yhden laitteen vaihtamisella. Aja-

teltu järjestelmä on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6 ajateltu VPN-ratkaisu, joka ei toiminut 

 

Tällaisen tähtimäisen järjestelmän luominen ja hallinta on ilman muuta helpompaa 

kuin täysin toisiinsa kytketyn mallin. Jos eniten käytetyt palvelut ja palvelimet sijoi-

tetaan tähden keskipisteeseen, on tähtimäinen malli varsin tehokaskin. Nortrainin 

tapauksessa jokaisessa luokassa oli oma palvelin, jota pääasiassa käytettiin. Jokapäi-

väisessä käytössä olevat sähköposti-, WWW- ja tiedostopalvelimet oli jo keskitetty 

Espooseen, jossa myös oli muita toimipisteitä nopeampi Internet-yhteys. Liikenne 

kahden tähden sakaran välillä oli erittäin satunnaista eli palvelimien keskinäistä kes-

kustelua lukuun ottamatta ei edes jokapäiväistä. Windows-palvelimille myös pystyy 

kuvaamaan alla olevan verkon rakenteen, jolloin palvelimienkin keskinäinen keskus-

telu saadaan optimoitua verkon rakenteen mukaiseksi. 

 

Haittapuolena tähtimäisessä rakenteessa ovat sekä sen haavoittuvuus eli riippuvuus 

tähden keskipisteen toiminnasta että suorituskyky, jos liikennettä esiintyy merkittä-

västi myös tähden sakaroiden eikä pelkästään sakaran ja keskipisteen välillä. Haa-

voittuvuuden korjaamiseksi ei ole tehtävissä paljoakaan. Tietysti se yksi piste voi-

daan järjestää sähkön syötöltään ja Internet-yhteydeltään mahdollisimman varmaksi, 

mutta näinhän varmastikin tehdään jo muidenkin pisteiden osalta. Periaatteessa toi-

sen rinnakkaisen tähden rakentaminen voisi olla mahdollista hankkimalla johonkin 

toiseenkin toimipisteeseen ZyWALL 30W ja muodostamalla yhteys ZyWALL 2:n 

toimipisteistä näihin molempiin. Rakenteena tämä olisi ehkä turhan kompleksinen 

varsinkin reitityksen osalta. Kolmen yhteyden laitteella pystyisi muodostamaan täh-

den lisäksi renkaan varayhteydeksi, mutta tämäkin ratkaisu tuntuu hieman teoreetti-
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selta. Nämä pohditut ratkaisut myös osoittautuivat myöhemmin mahdottomiksi näillä 

laitteilla reitityspuolen teknisten rajoitusten vuoksi. 

 

Suorituskyvyltään tähti saadaan kohtuulliseksi nostamalla tähden keskipisteen yh-

teysnopeus riittäväksi. Normaali xDSL-yhteyksien nopeuksien ylittyessä tämä tosin 

saattaa tulla kalliiksi. Laitteista ZyWALL 30W on varustettu selkeästi tehokkaam-

malla prosessorilla, joten sen VPN-suorituskyky on huomattavasti ZyWALL 2:sta 

parempi. Näin siitä ei muodostu pullonkaulaa tähden keskipisteeseen. Kahden tähden 

sakaran välisen yhteyden kiertäminen keskipisteen kautta lisää kuitenkin latenssia, 

jota ei voida näillä laitteilla vähentää. Tyypillisen 1 Mbit/s ADSL -yhteyden latenssi 

on luokkaa 10 millisekuntia. Kun paketit käyvät kääntymässä tällaisen yhteyden 

päässä olevassa VPN-laitteessa, tulee tämä ylimääräinen latenssi kahdesti. Lisäksi 

VPN-tunneli lisää aina jonkin verran latenssia, koska yhteydelle menevä data sala-

taan. Datan käydessä tähden keskipisteessä salaus puretaan ja tehdään taas uudestaan 

uutta tunnelia varten. Käytännön testeissä vahvistuivat päätelmät, joiden mukaan 

tähden sakaroiden välinen latenssi suunnilleen kaksinkertaistuu suoraan VPN-

tunneliin verrattuna. 

 

Kun laitteet oli saatu ja VPN-verkkoa pystytettiin, havaittiin etteivät ne kuitenkaan 

sovellu ajateltuun tähtimäiseen verkkoon, vaikka peräti maahantuoja oli sitä meille 

ehdottanut. Laitteissa ei yhdelle VPN-yhteydelle pystynyt määrittämään kuin yhden 

IP-verkon. Niihin ei siis pystynyt määrittämään reittejä tähden muihin sakaroihin. 

Tähti saatiin osittain kyllä toimimaan Zyxelin sivuilta maahantuojan opastamana 

löytyneiden ohjeiden avulla. Tähden sakaroissa määritettiin tunnelin toisen pään ver-

koksi koko Nortrainin käytössä olevan C-luokka, vaikka osa siitä olikin paikallisen 

verkon käytössä. Tähden keskipisteessä oli normaalit määritykset eli keskipiste tiesi 

missä mikäkin aliverkko oli. Näin tähti saatiin toimimaan tuon C-luokan osoitteita 

käyttävien toimipisteiden välillä, mutta erillisiä IP-osoitteita käyttäviä verkkoja ei 

järjestelmään pystynyt liittämään. 

 

Ajateltu tähtimäinen verkko näillä laitteilla onnistuu kahdessa erikoistapauksessa: 1. 

Käytetään yhtenäistä IP-osoiteavaruutta tai 2. ohjataan kaikki liikenne tunneliin. En-
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simmäinen ei tule kyseeseen, koska käytettäessä eri palveluntarjoajien Internet-

yhteyksiä ei yhtenäiseen IP-osoitteistoon ole mitään mahdollisuutta, jollei käytettäisi 

kaikissa pisteissä privaattiosotteita ja NATia. Toinen vaihtoehto taas reitittäisi myös 

Internet-liikenteen VPN-tunnelin ja tähden keskipisteen kautta, mikä ei suoritusky-

vyn ja vikasietoisuuden kannalta ole hyväksyttävää. ZyWALL 2 laitteet vaihdettiin 

ZyWALL 30 mallisiksi ja lähdettiin toteuttamaan kappaleessa 7.3.5 kuvattua täysin 

kytkettyä vaihtoehtoa. Onneksi laitetoimittajan kanssa oli jo etukäteen sovittu, että he 

ottavat laitteet takaisin, jos ne eivät sovellu käyttöömme. 

7.3.5 Vaihtoehto 2: Täysin kytketty verkko (toteutettiin) 

Kun ensin ajateltu vaihtoehto ei ollut edes mahdollinen, päädyttiin toteuttamaan han-

kintahinnaltaan selkeästi kalliimpaa täysin kytkettyä VPN-verkkoa, joka on kuvattu 

kuvassa 7. Kasvanut hankintahinta on kuitenkin vain kertainvestointi, jonka jälkeen 

käyttökustannukset ovat identtiset ensimmäiseen vaihtoehtoon verrattuna. Mahdolli-

nen järjestelmän kasvattaminen myöhemmin toki tulisi myös tehdä kalliimmilla lait-

teilla ja valitun laitteen 30 yhteyden eli 31 toimipisteen rajan tullessa vastaan joudut-

taisiin kaikki laitteet vaihtamaan. 30 yhteyttä katsottiin kuitenkin niin kaukaiseksi 

rajaksi, ettei suurempaan yhteysmäärään varautumista katsottu järkeväksi. 

 

 
Kuva 7 Toteutettu täysin kytketty VPN-verkko 

 

Jokaiseen toimipisteeseen siis päätettiin sijoittaa ZyWALL 30W ja luoda yhteys 

kaikkiin muihin toimipisteisiin. Viidellä toimipisteellä laitteiden hankintahinta mel-

kein kaksinkertaistui ja luotavien tunnelien määrä kasvoi neljästä kymmeneen verrat-

tuna ensin kokeiltuun yhden solmupisteen järjestelmään. Tällainenkin tunnelien mää-
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rä on vielä helposti hallittavissa suoraan laitteiden WWW-käyttöliittymän kautta, 

mutta yhteyspisteiden lukumäärän kasvaessa esim. kahdella nousee tunnelien määrä 

jo 21:een, jolloin hallintaan varmasti jo kaipaisi erillisen hallintaohjelmiston. Sellai-

nen on näille tuotteille saatavilla eli järjestelmän laajentuessa sellainen tulee sitten 

vain hankkia. 

 

Täysin kytketty järjestelmä on erittäin vikasietoinen sillä se ei ole riippuvainen mis-

tään yksittäisestä laitteesta tai yhteydestä. Yhden toimipisteen yhteyden pettäessä 

estyy vain tästä toimipisteestä lähtevä tai sinne menevä liikenne. Kahden toimipis-

teen välistä yhteyttä käytetään vain niiden välisen liikenteen välittämiseen eli liiken-

nettä ei missään tilanteessa reititetä kolmannen yhteyspisteen kautta. Tämä ei kuiten-

kaan heikennä vikasietoisuutta sillä tilanne, jossa kahden toimipisteen välillä ei olisi 

yhteyttä Internetin kautta, mutta molemmista toimipisteistä olisi kuitenkin yhteys 

johonkin toiseen toimipisteeseen, on vain teoreettinen ja käytännössä sitä ei ilmene. 

Tällainen tilanne tulisi siis käytännössä eteen vain, jos toimipisteiden välinen VPN-

tunneli ei toimi väärien asetuksien vuoksi. Tällöin on itse asiassa parempi että toi-

mimaton yhteys huomataan eikä liikenne turhaan kierrä toisen toimipisteen kautta. 

 

Suorituskyvyltään täysin kytketty verkko on tietysti paras mahdollinen, jos vain lait-

teiden välityskyky ei muodostu pullonkaulaksi. Kaikkien toimipisteiden välillä on 

toisista riippumaton oma kaistansa eivätkä latenssitkaan ole kaksinkertaisia minkään 

toimipisteiden välillä kuten ensin kokeillussa mallissa tähden sakaroiden välillä oli. 

Valitut laitteet pystyvät hoitamaan vaikka kaikki 30 3DES-salattua yhteyttä yli 10 

Mbit/s nopeudella, joten nykyisille ja lähitulevaisuuden Internet-yhteyksille laittei-

den suorituskyky on vähintäänkin riittävä eikä se muodostu pullonkaulaksi. Verkon 

malli ei myöskään edellytä yksittäiseltä solmupisteeltä muita nopeampaa yhteyttä, 

jolloin yhden toimipisteen Internet-yhteyden kuukausimaksussa voidaan säästää en-

sin kokeiltuun yhden solmupisteen malliin nähden. Käytännössä palveluita saatetaan 

muista syistä haluta keskittää johonkin toimipisteeseen, jolloin nopeampi yhteys tu-

lee kysymykseen. Tätä järjestelmää tehtäessä ei Espoon toimipisteeseen keskitettyjä 

palveluita haluttu hajauttaa, vaan sinne jätettiin muita pisteitä nopeampi Internet-

 



 62 

yhteys, joka samalla palvelee muutenkin isompaa kolmen koulutusluokan toimitilaa 

paremmin. 

 

Kun kaikkiin viiteen toimipisteeseen saatiin vaihdettua ZyWALL 30W-laitteet, pääs-

tiin luomaan yhteydet toimipisteiden välille. Yhteyksien luominen onnistui laitteen 

asentamisen jälkeen WWW-käyttöliittymän kautta myös etätyönä SSL-salatulla https 

-yhteydellä. Näin saatiin toimipiste kerrallaan liitettyä saman tien kaikkiin muihinkin 

toimipisteisiin, joihin laite oli jo asennettu, vaikka toisessa päässä ei ketään ollutkaan 

laitteen asetuksia muokkaamassa. 

 

Tunnelit luotiin käyttämään standardeja IPSec-yhteystapoja, kuten IKE-

avaintenhallintaa, AH-tunnistusyhteyskäytäntöä ja 3DES-salausta. Lisäksi tunnelei-

hin otettiin käyttöön kappaleessa 3.7 kuvattu aina avoinna pidettävien tunnelien tieto-

turvaa paremmin ylläpitävä käytäntö. Tunnistusmenetelmäksi otettiin ainakin aluksi 

jokaiselle tunnelille erilaiseksi määritetty esijaettu avain. Toinen vaihtoehto eli serti-

fikaattien käyttö koettiin turhan raskaaksi ottaa käyttöön, kun valmista omaa sertifi-

kaattipalvelinta ei ollut ja ulkopuoliselle taholle palvelusta joutuisi maksamaan. Ser-

tifikaatteja sinällään on helppo luoda sopivalla ohjelmalla, mutta niiden käytöstä olisi 

selkeätä hyötyä vasta, kun käytössä olisi kappaleessa 3.8 kuvatut sertifikaateista vas-

taava taho (CA) ja sulkulista (CRL). Kapselointimenetelmäksi valittiin tunneli, jol-

loin myös alkuperäisen IP-paketin otsikkotiedot salataan. Valitut yhteysparametrit 

dokumentoitiin tarkasti. Dokumenttiin kirjattiin myös mahdollisimman selkokielises-

ti asetusten merkitys, jotta dokumenttia voisi tarvittaessa käyttää myös koulutusmate-

riaalina joko ilman muutoksia tai hyvin vähäisin muutoksin. Näin pyritään toimi-

maan kaiken dokumentaation kanssa, jolloin dokumenteista tulee automaattisesti 

kattavia ja ymmärrettäviä. Tehty dokumentti on liitteenä 1. 

7.4 Työntekijöiden etäkäyttöyhteydet 

Työntekijöiden etäkäyttöyhteyksissä olimme jo tämän projektin alkaessa siirtyneet 

kokonaan kappaleessa 6.4 kuvattuun toteutukseen, jossa työntekijät luovat VPN-

tunnelin Espoossa olevalle Microsoft Windows 2000-palvelimelle. Palvelu oli hie-

man epäluotettava, mutta toimiessaan erittäin helppokäyttöinen. 
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Kun päädyimme rakentamaan oman VPN-verkon toimipisteiden välille, lähdimme 

tarkastelemaan etäkäyttöyhteyksien toteuttamista samoilla laitteilla. ZyWALL-

laitteisiin voidaan luoda määritykset työntekijöiden etäkäyttöyhteyksiä varten ja ne 

saadaan jopa tarkastamaan käyttäjätunnukset ja salasanat RADIUS-palvelimilta, jol-

laisena Windows Server 2003 osaa toimia. Näin työntekijät saisivat yhteyden omilla 

käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan eikä yhteyksiä varten tarvittaisi erillisiä tun-

nuksia. Tämä on tärkeä asia sillä erilliset tunnukset olisivat hankalia muistaa ja näin 

ollen unohtuneet tunnukset työllistäisivät ylläpitoa. Myös yhteyksien käytön olemme 

todenneet vähentyvän huomattavasti heti, jos niiden käyttö vähänkään monimutkais-

tuu. Käytössä olevien Windows-tunnusten salasanakäytännöt ovat myös helpot halli-

ta ja ne olivat jo valmiiksi hyvin tietoturvallisella tasolla salasanan minimimittoi-

neen, monimutkaisuusvaatimuksineen ja tiheine vanhenemisväleineen. 

 

Työntekijöiden kotikoneissa on käytössä Windows XP-käyttöjärjestelmä, jossa on 

vakio-ominaisuutena VPN-yhteysohjelma. Tämä ohjelma ei kuitenkaan tue perus-

IPSec-tunnelia vaan joko PPTP- tai L2TP-IPSec-yhteyskäytäntöjä. IPSec yhteenso-

pivuus on siis tavallaan pilattu käyttämällä väkisin sen yhteydessä L2TP-

yhteyskäytäntöä. Tästä syystä Windows XP:n vakio-ohjelmalla ei saa muodostettua 

yhteyttä ainakaan ZyWALL-VPN-laitteisiin vaan yhteyden muodostamiseen vaadit-

taisiin erillinen ohjelma. Maksutonta tällaista ohjelmaa ei Windowsille etsinnöistä 

huolimatta löytynyt. Ssh Sentinel oli aikoinaan maksuton ja ilmeisesti sen viimeisintä 

maksutonta versiota 1.3.2.2 voisi vieläkin käyttää, mutta edes tietoturvapäivityksiä ei 

siihen julkaista vaan kaikki uudemmat versiot ovat maksullisia. Erillisen ohjelman 

hankkiminen, asentaminen ja ylläpito ovat muutenkin aina ylimääräistä työtä, jos 

vain Windowsin vakio-ominaisuuksilla tullaan toimeen. Windowsin osat myös päi-

vittyvät automaattisesti muun käyttöjärjestelmän mukana eli tietoturva pysyisi tältä-

kin osin ajan tasalla ilman erillisiä toimenpiteitä. 

 

Käytössä ollut Windows 2000 Server-palvelin korvattiin uudella Windows 2003 Ser-

ver-palvelimella, joka samalla sijoitettiin pois reitittävästä asemasta. Tähän uuteen 

palvelimeen otettiin myös käyttöön RRAS-palvelu VPN-etäkäyttöyhteyksiä varten ja 
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työntekijöiden kotiyhteyksiä kokeiltiin uudella palvelimella. Kun yhteys muodoste-

taan yksittäisen asiakkaan ja verkon välille, ei palvelimen tarvitse sijaita verkossa 

reitittävässä asemassa. Tällöin yksittäinen etäkäyttäjä saa palvelimelta vapaan etä-

verkon IP-osoitteen, jota käyttäen kaikki liikenne etäverkon ja asiakkaan välillä ta-

pahtuu. Toteutettu etäkäyttöjärjestely on esitetty kuvassa 8. 

 

 
Kuva 8 Toteutettu etäkäyttöjärjestely 

 

Palvelin sijaitsee palomuurin sisäpuolella eli palomuuriin tehtiin VPN-yhteyden sal-

livat säännöt. Microsoftin PPTP-toteutus vaatii toimiakseen palomuurista auki mo-

lempiin suuntiin yhteyskäytännön 47 eli GRE (Generic Routing Encapsulation, lii-

kennettä varten) sekä TCP-yhteyskäytännön portin 1723 (tunnelin huoltoliikennettä 

varten). L2TP vaatisi UDP- (User Datagram Protocol) yhteyskäytännön portin 500 

(IKE:ä varten) ja UDP-portin 1701 (L2TP liikennettä varten). Toteutuksessa käyte-

tyn PPTP-yhteyskäytännön vaatimat palomuurisäännöt on kuvattu tarkemmin taulu-

kossa 12. Taulukossa suunta sisään tarkoittaa Internetistä sisäverkkoon päin ja mer-

kintä * mitä tahansa osoitetta tai porttia. [Micr05] 
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Taulukko 12 PPTP-yhteyden vaatimat palomuurisäännöt 

Suun-

ta 

Proto-

kolla 

Lähde-

osoite 

Lähde-

portti 

Kohde-

osoite 

Kohde-

portti 

Säännön tar-

koitus 

Sisään TCP * * VPN-

palvelin 

1723 PPTP-

huoltoliikenne 

Sisään GRE, 47 * - VPN-

palvelin 

- PPTP-Data 

Ulos TCP VPN-

palvelin 

1723 * * PPTP-

huoltoliikenne 

Ulos GRE, 47 VPN-

palvelin 

- * - PPTP-Data 

Sisään TCP 

(valmiiksi 

yhdistet-

ty) 

* 1723 VPN-

palvelin 

* 

Ulos TCP 

(valmiiksi 

yhdistet-

ty) 

VPN-

palvelin 

* * 1723 

Kaksi viimeistä 

tarvitaan vain, 

jos palvelin toi-

mii yhteyden 

muodostajana. 

 

Uusi palvelin toimi vanhaa luotettavammin, vaikkakin joskus harvoin ja joillakin 

käyttäjillä esiintyy yhteyden katkeilua. Järjestelmä on kuitenkin riittävän luotettava 

eikä se vaadi ollenkaan lisäinvestointeja, koska vaadittava palvelin ohjelmistoineen 

oli jo olemassa ja työntekijöiden kotikoneissa on sopiva asiakasohjelma valmiina. 

Järjestelmän käyttö on myös helppoa ja valmiiksi tuttua työntekijöille, joten tarvetta 

jo tehtyä palvelimen vaihtoa suuremmille muutoksille ei nähty. Yhteyden muodos-

tamisesta tehty ohje päivitettiin Windows 2003 Serverin ja Windows XP:n mukai-

seksi. Ohje on tarkoituksella tehty tarkasti kaikki vaiheet ”kädestä pitäen” ohjaavak-

si, vaikka paljon konetta käyttänyt henkilökunta selviäisi vähemmilläkin ohjeilla. 

Näin tehtynä ohjetta voidaan tarvittaessa käyttää koulutusmateriaalina joko ilman 

muutoksia tai hyvin vähäisin muutoksin ja toimii hyvin myös vähemmän konetta 
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käyttäneiden apuna esimerkiksi uuden henkilön tullessa töihin. Tehty ohje on liittee-

nä 2. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Valittu järjestelmä, jossa jokaisessa toimipisteessä on Internet-yhteys ja toimipisteet 

yhdistetään toisiinsa Internetin kautta itselle hankittujen VPN-reitittimien avulla, 

osoittautui hyvin toimivaksi ja selkeäksi järjestelmäksi. Kaikkiin toimipisteisiin saa-

tiin samanlainen yhteysjärjestely, vaikkei yhteyksiä pystyttykään hankkimaan samal-

ta palveluntarjoajalta kaikkialle. Tätä kirjoitettaessa VPN-yhteydet ovat olleet yhtä-

jaksoisesti yhdistettyinä melkein vuoden eikä yhteyskatkoksia ole esiintynyt. Jos 

jonkin toimipisteen Internet-yhteys on ollut hetkellisesti poikki, on VPN-yhteys 

avautunut itsestään heti Internet-yhteyden palattua. Jatkossa järjestelmä on myös 

helposti laajennettavissa, kun Internet-yhteyden palveluntarjoajan voi valita vapaasti 

ja lähiverkot yhdistetään toisiinsa omilla laitteilla. 

 

Käytössä olleiden yhdistämispalvelun yhteyksien muuttaminen normaaleiksi Inter-

net-yhteyksiksi pienensi hieman kuukausilaskutusta ja Espoossa olleista kahdesta 

yhteydestä toisen purkaminen vaikutti siihen jo tuntuvasti. Tämä kuukausilaskutuk-

sen pieneneminen riittää kattamaan laitteiden hankintakustannukset kokonaan jo 

puoli vuotta ennen jäljellä olevan sopimuskauden loppumista keväällä 2006. Rahalli-

sen säästön määrä jatkossa riippuu palveluntarjoajien eri yhteystyyppien hinnoitte-

lusta. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole tilannetta, jossa lähiverkkojen yhdistämispalve-

lua saisi samaan hintaan kuin Internet-yhteyksiä, joten omien yhteyslaitteiden käyttö 

tuo säästöä jatkossakin. Yhteyksien ylläpito ei ole vaatinut ylläpidolta aktiivisia toi-

mia seurannan lisäksi, joten piilokustannuksiakaan ei ole mainittavasti kertynyt. 

Toimipisteiden Internet-yhteydet voidaan jatkossa hankkia sopivimmalta palvelun-

tarjoajalta eikä kaikissa toimipisteissä edes tarvitse olla saman palveluntarjoajan yh-

teys. Tämä voi merkitä huomattaviakin lisäsäästöjä joissakin tilanteissa. 

 

Luvussa 2 kuvatuista lähiverkkojen yhdistämistavoista on Internetin kautta muodos-

tettu VPN-yhteys usein sopivin, jos talon sisältä löytyy osaamista rakentaa tai edes 

ylläpitää ostopalveluna rakennettua VPN-verkkoa. Yleensä jokaisessa toimipisteessä 

on Internet-yhteys, jolloin sen käyttö lähiverkkojen yhdistämiseen on järkevää eikä 

tuo välttämättä ollenkaan juoksevia kuluja laitteiden hankintahinnan lisäksi. Yhdis-

tämispalvelun ostaminen sopii yrityksille, joilla ei ole osaamista tai resursseja edes 
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ylläpitää omia VPN-yhteyksiä. Yhdistämispalvelun yhteydet maksavat jonkin verran 

saman palveluntarjoajan tavallista Internet-yhteyttä enemmän, jolloin samalla yhtey-

dellä saadaan sekä Internet-yhteys että yhteys lähiverkkojen välille. Tällainen yhteys 

on vaivaton, sillä asiakkaan tarvitsee vain hankkia yhteys, jonka jälkeen yhteydet 

sekä Internetiin että toisiin saman palvelun piirissä oleviin toimipisteisiin toimivat 

automaattisesti. Yhdistämispalvelua ei ole ainakaan kovin kattavasti tarjolla kuin 

suurimmilla palveluntarjoajilla, joten hinta muodostuu usein selkeästi suuremmaksi 

kuin halvimmat saatavilla olevat Internet-yhteydet. 

 

Etäkäyttöyhteyksien järjestäminen Windows 2003 Serverin RRAS-palvelulla oli 

helppo ja kohtuullisen toimiva tapa saada etäkäyttöyhteydet Windows XP:tä käyttä-

ville työntekijöille. Windows XP:ssä (ja Windows 2000:ssa) on valmiina asiakasoh-

jelma, jolla saa luotua VPN-yhteyden Windows 2000 ja Windows 2003 Serverin 

RRAS-palveluun. Ohjelmat toimivat hyvin yhteen ilman erityisiä asetuksia. Palo-

muuriin tarvitsee tehdä taulukossa 12 kuvatut säännöt VPN-liikennettä varten, mutta 

tarvittavat asetukset oli hyvin dokumentoitu Microsoftin WWW-sivuilla. Käyttäjät 

saavat yhteyden muodostettua samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joita he 

käyttävät töissä päivittäin. Salasanakäytännöt ovat myös automaattisesti kunnossa, 

kun ne on jo aiemmin mietitty ja säädetty riittävän tiukoiksi aktiivihakemiston ryh-

mäkäytännöillä. 

 

Microsoftin VPN-toteutus ei ole kunnolla yhteensopiva IPSec-standardien normaali-

käytäntöjen kanssa. Tästä syystä luovuimme ajatuksesta toteuttaa yhteydet RRAS-

palvelun sijasta suoraan hankittuihin ZyWALL-reitittimiin. Windowsin asiakasoh-

jelmalla ei yhteyttä pystynyt luomaan ja erillisen ohjelman hankkiminen olisi lisän-

nyt kustannuksia sekä tuonut lisähankaluuksia yhteyden käyttöön eli ohjelman asen-

tamisen ja ylläpidon. Nyt käyttöön valittu RRAS-palvelu siis toimii helpoiten Win-

dowsin vakioyhteysohjelmien kanssa, mutta jatkossa saattaa tulla tarvetta tarjota yh-

teyksiä myös Linuxista ja muista päätelaitteista kuten matkapuhelimista. Linuxista 

yhteys RRAS-palveluun onnistuu ainakin erikseen netistä haettavilla lisäohjelmilla ja 

ohjeilla, mutta matkapuhelimien standardi-VPN-sovellukset eivät välttämättä osaa 

ottaa yhteyttä RRAS:n hieman poikkeavaan VPN-toteutukseen. 
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8.1 Jatkokehitys 

VPN-yhteydet tuntuvat toimivan hyvin ja lähitulevaisuudessa vain seuraamme Zy-

WALL-reitittimille julkaistavia ohjelmistopäivityksiä ja pidämme ne ajan tasalla. 

Toimipisteitä muutamme jatkossakin paikasta toiseen kysynnän mukaan ja tällöin 

siirtyvät myös yhteyslaitteet. Tarvittaessa laitteita hankitaan lisää ja tällöin saattaa 

tulla kysymykseen myös erillisen melko hinnakkaan hallintasovelluksen hankinta. 

 

Internet-yhteyksien nopeuksia tulemme jatkossa nostamaan ja siihen ZyWALL-

tuotteiden suorituskyky riittää ainakin lähitulevaisuudessa. Vielä neljässä toimipis-

teessä olevien yhdistämispalveluista Internet-yhteyksiksi muutettujen sopimusten 

lähestyessä loppua keväällä 2006 kilpailutamme kaikki Internet -yhteytemme hyvissä 

ajoin, jolloin kuukausiveloituksiin on odotettavissa tuntuva helpotus, vaikka samalla 

nostaisimmekin yhteysnopeuksia. 

 

Etäkäyttöyhteyksien ottamista RRAS-palvelun sijaan suoraan ZyWALL-reitittimiin 

tutkailemme edelleen, sillä palvelun toiminnassa on joskus ollut ongelmia. Palvelu 

on myös yhden palvelimen varassa eikä meillä luonnostaan ole toista toisessa toimi-

pisteessä olevaa Windows 2003 Server-palvelinta, joka soveltuisi etäyhteyksien tar-

joamiseen. ZyWALL-reitittimien tarjoama yhteys olisi hieman toimintavarmempi tai 

ainakaan se ei olisi riippuvainen useita muitakin palveluita tarjoavan Windows pal-

velimen toiminnasta. Samalla yhteyden voisi luoda suoraan haluamaansa toimipis-

teeseen tai ainakin toiseen toimipisteeseen, jos ensisijaisen yhteyspisteen Internet-

yhteys on poikki. Lähinnä tämä vaihtoehto on kiinni sopivan ja mielellään ilmaisen 

yhteysohjelman löytämisestä Windowsille. Muille alustoille hyviä ilmaisohjelmia 

onkin saatavilla ja usein ne vieläpä ovat jo valmiina mukana Linux jakeluissa ja uu-

simmissa matkapuhelimissa. 
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9 YHTEENVETO 

Työssä toteutettiin lähiverkot yhdistävä sekä yhdistettyjen lähiverkkojen etäkäytön 

mahdollistava järjestelmä pienyrityksen tarpeisiin. Erityispiirteenä Nortrain Oy:llä on 

työntekijöiden määrään suhteutettuna paljon tietokoneita sekä toimipisteitä. Kymme-

nen työntekijää työskentelee noin kuudessa eri toimipisteessä ja tietokoneita on noin 

150 kappaletta. Lisäksi toimipisteitä perustetaan, siirretään ja puretaan tarpeen mu-

kaan ja kaikki työntekijät tekevät etätöitä kotoaan. Toteutetun järjestelmän pitää siis 

jatkossakin mukautua muuttuviin tilanteisiin. 

 

Valittu tapa yhdistää toimipisteet Internetin kautta itselle hankittujen VPN-

reitittimien avulla on hyvin mukautuva. Kaikkiin uusiinkin toimipisteisiin hankitaan 

joka tapauksessa Internet-yhteydet, jolloin yhdistämisestä muihin toimipisteisiin ei 

synny lisäkustannuksia lukuun ottamatta yhteyslaitteen asetusten määrittämistä ja 

mahdollista hankintaa. Jos toimipiste siirretään paikasta toiseen ja myös Internet-

yhteys siirretään mukana, ei asetuksia edes tarvitse muuttaa. Tekniikka osoittautui 

erittäin hyvin toimivaksi ja vastaava järjestelmä on yleiskäyttöinen myös tässä työssä 

toteutettua pienempänä sekä isompana. 

 

Työntekijöiden etäkäyttöön valitut Windows 2003 Serverin RRAS-palvelun tarjoa-

mat VPN-yhteydet ovat erittäin helppokäyttöisiä. Jos yrityksellä on jo käytössään 

tehtävään sopiva Windows 2003 (tai 2000) Server sekä yhteyttä tarvitsevien työ-

asemissa Windows XP (tai 2000), ei järjestelmän pystyttämisestä tule lisenssien tai 

laitteiden hankintakuluja. Haittapuolena on järjestelmän huono standardinmukaisuus 

eli muiden kuin Windows-järjestelmien käyttö järjestelmän osana saattaa aiheuttaa 

ylimääräistä työtä ja kuluja. Jatkossa järjestelmän korvaamista standardin mukai-

semmilla yhteyksillä toimipisteiden yhdistämiseen käytettyihin VPN-reitittimiin tut-

kitaan. Nyt siitä luovuttiin, koska erillisten yhteysohjelmien hankinta olisi aiheutta-

nut lisäkuluja sekä asentamisen ja ylläpidon vaivan. 
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VPN-ASETUKSET ZYWALL-
REITITTIMISSÄ 
Tässä dokumentissa kerrotaan ZyWALL-reitittimien VPN-asetukset sekä niiden 
merkitys. Salasanoja ei ole laitettu tähän dokumenttiin. Merkintä [asetus] tar-
koittaa, ettei hakasulkeita eikä sen sisältöä ole asetettu sellaisenaan, vaan kor-
vattu ko. tunneliin sopivalla sisällöllä. Kaikki esimerkit ovat Espoon reitittimen 
yhteydestä Tuusulan reitittimeen. 
 
Nimi Asetus Merkitys 
Active Kyllä Kyseinen tunneli on aktiivinen eli 

käytössä. 
Keep alive Kyllä Tunneli pidetään auki, vaikkei sillä 

olisi liikennettä. 
NAT Traversal Ei Asetus mahdollistaisi tietyissä 

tilanteissa tunnelin toiminnan, 
vaikka välillä olisi NAT-reitittimiä. 

Name [lähtöpiste]-
[tulopiste] 
esim. espoo-tuusula 

Tunnelin nimi. 

Key Management IKE Avaintenhallinta IKE tai käsin 
(Manual key). Meillä käytössä 
yhteysavaimia vaihtava ja siten 
turvaalisempi IKE. 

Enable Extended 
Authentication 

Ei Tämä mahdollistaisi käyttäjätun-
nuksen ja salasanan käytön yh-
teyden muodostamiseen. 

Local  Paikallisen verkon asetukset. 
-Address type Subnet Address Seuraavissa kentissä kerrotun 

osoitteen tyyppi: yksittäinen osoi-
te (Single Address), alue (Range 
Address) tai aliverkko (Subnet 
Address). 

-Starting IP Ad-
dress 

[paikallisen verkon 
osoite] 
esim. 194.100.154.0 

Edellä valitun mukaan joko yksit-
täinen osoite, alueen ensimmäi-
nen osoite tai verkon osoite. Meil-
lä siis verkon osoite. 

-Ending IP Ad-
dress / Subnet 
Mask 

[eo. verkko-osoitteen 
aliverkon peite] 
esim. 

Edellä valitun mukaan joko alueen 
viimeinen osoite tai aliverkon pei-
te (asetus ei käytössä yksittäisille 

)
(jatkuu
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255.255.255.128 osoitteille). Meillä siis aliverkon 
peite. 

Remote  Paikallisen verkon asetukset. 
-Address type Subnet Address Seuraavissa kentissä kerrotun 

osoitteen tyyppi: yksittäinen osoi-
te (Single Address), alue (Range 
Address) tai aliverkko (Subnet 
Address). 

-Starting IP Ad-
dress 

[etäverkon osoite] 
esim. 
194.100.154.160 

Edellä valitun mukaan joko yksit-
täinen osoite, alueen ensimmäi-
nen osoite tai verkon osoite. Meil-
lä siis verkon osoite. 

-Ending IP Ad-
dress / Subnet 
Mask 

[eo. verkko-osoitteen 
aliverkon peite] 
esim. 
255.255.255.224 

Edellä valitun mukaan joko alueen 
viimeinen osoite tai aliverkon pei-
te (asetus ei käytössä yksittäisille 
osoitteille). Meillä siis aliverkon 
peite. 

DNS Server (for 
IPSec VPN) 

0.0.0.0 Tällä asetuksella voisi määrittää 
tunnelin käyttöön oman DNS -
palvelimen, jolloin myös privaatti 
IP-osoitteille saataisiin toimivat 
DNS -nimet. Meillä ei tarpeen, 
kun käytössä julkiset IP:t ja oike-
at DNS -nimet. 

Authentication 
Method 

Pre-Shared Key: 
[tunnelille luotu 
avain] 

Käytetäänkö esijaettua avainta 
(Pre-Shared Key) vaiko sertifi-
kaatteja (Certificate). Meillä käy-
tössä esijaettu avain eli molem-
piin tunnelin päihin määritetty 
sama avain. 

Local ID Type IP 
Content [tyhjä] 
Peer ID Type IP 
Content [tyhjä] 

Näillä ylimääräisillä tunnistustie-
doilla pystytään erottelemaan eri 
sääntöihin yhteydet, joiden toinen 
pää käyttää muuttuvaa IP-
osoitetta. ID Type valinnasta vali-
taan Content -kentän sisällön 
tyyppi (IP, DNS tai E-mail). Con-
tent -kenttään syötetään sitten 
haluttu tunnistetieto. Käytettäes-
sä tyyppiä IP ja jätettäessä Con-
tent -kenttä tyhjäksi käyttää Zy-
WALL omaa IP -osoitettaan ja alla 
määritettävää Secure Gateway 
Address -kentän osoitetta. 

My IP Address [Tämän reitittimen 
IP-osoite] 
esim. 

Tunnelin paikallisen pään pääte-
piste. 

(liite 1 jatkoa) 
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194.100.154.234 

Secure Gateway 
Address 

[Etäreitittimen IP-
osoite] 
esim. 
194.100.154.242 

Tunnelin toisen pään päätepiste. 

Encapsulation Mo-
de 

Tunnel Kapselointityyppi: tunneli (Tun-
nel) tai siirto (Transport). Tunneli 
kapseloi koko liikenteen uusiin IP 
paketteihin, kun Transport kapse-
loi vain sisällön (ei pakettien ot-
sikkotietoja). Tunnel on siis tieto-
turvallisempi ja monipuolisempi 
vaihtoehto. 

ESP Kyllä Toinen vaihtoehto AH ei tarjoaisi 
salausta, minkä ESP tarjoaa. 

Encryption Algo-
rithm 

3DES Käytettävä salausalgoritmi: DES, 
3DES, AES tai NULL. DES on to-
dettu riittämättömäksi ja NULL ei 
salaa ollenkaan, joten valinta 
kannattaa tehdä 3DES:n ja AES:n 
väliltä. 3DES on yleisempi, mutta 
uudempi AES tarjoaa saman tur-
vatason pienemmällä laskennalla 
eli nopeammin. 

Authentication 
Algorithm 

SHA1 Käytettävä tunnistusalgoritmi: 
MD5 tai SHA1. SHA1 on turvalli-
sempi. 
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VPN -YHTEYS NORTRAININ VERK-
KOON 
Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka Windows XP-tietokoneella otetaan käyttöön 
VPN- (Virtual Private Network) yhteys Nortrainin verkkoon tai pienellä soveltami-
sella johonkin toiseenkin verkkoon. Yhteys muodostetaan julkisen Internetin 
kautta Nortrainin palomuurin läpi Nortrainin sisäverkossa olevalle palvelimelle. 
Kaikki liikenne yhteyden ottaneen koneen ja Nortrainin verkon välillä kulkee tä-
män jälkeen salattuna. Kaikkia Nortrainin verkon palveluita voi yhteyden muo-
dostuttua käyttää kuin oma kone olisi suoraan kytkettynä Nortrainin verkkoon. 
 
Yhteyksiä kannattaa luoda kaksi erilaista: Toinen reitittää vain Espoon luokkaan 
menevän liikenteen VPN-tunneliin ja toinen reitittää sinne kaiken liikenteen. Näin 
voit käyttää normaalisti yhteyttä pelkkään Espoon luokkaan, kun tarvitset Es-
poon tiedostoja, sähköpostia tai muita palveluita. Tarvittaessa muiden luokkien 
levyjakoja tai muita palveluita tulee kaikki liikenne reitittää tunneliin, mutta täl-
löin myös normaali Internet-liikenne kiertää tunnelin ja näin ollen Espoon luokan 
kautta. 

Yhteyden määrittäminen 
Tässä luodaan uusi VPN-yhteys ja määritetään sen asetukset kohdalleen. Inter-
net-yhteyden ei välttämättä tarvitse olla käytettävissä. 
 
HUOM! Jos käytät valinnaista yhteyttä (Modeemi tms.) Internetiin yhdistämi-
seen, tee Internet-yhteyden puhelinverkkoyhteys ensin. Yhteyden ei tarvitse olla 
auki vaan asetuksien olemassaolo riittää. 
 
Valitse Käynnistä, Ohjauspaneeli. 
 
Esiin tulee ikkuna Ohjauspaneeli. 
 
HUOM! Jos ohjauspaneelissa on käytössä luokiteltu näkymä (otsikko Valitse 
luokka), napsauta vasemman reunan Explorer-palkista linkkiä Vaihda perintei-
seen näkymään. 
 
Kaksoisnapsauta kuvaketta Verkkoyhteydet. 

(jatkuu)
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Esiin tulee ikkuna Verkkoyhteydet. 
 
Tee valikkovalinta Tiedosto, Uusi yhteys… 
 
Esiin tulee ikkuna Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen. 
 
Napsauta painiketta Seuraava. 
 
Esiin tulee kohta Verkkoyhteyden laji. 
 
Valitse kohta Muodosta yhteys työpaikan verkkoon ja napsauta painiketta Seu-
raava. 
 
Esiin tulee kohta Verkkoyhteys. 
 
Valitse kohta VPN-yhteys ja napsauta painiketta Seuraava. 
 
Esiin tulee kohta Yhteyden nimi. 
 
Kirjoita tekstikenttään yhteydelle sopiva nimi, kuten NortrainVPN_Espoo tai 
NortrainVPN_Kaikki ja napsauta painiketta Seuraava. 
 
HUOM! Jos koneella on muita puhelinverkkoyhteyksiä määritettynä, esiin tulee 
kohta Julkinen verkko. 
 
1. Jos haluat tätä yhteyttä käytettäessä Windowsin automaattisesti yhdistävän 
ensin Internetiin, valitse kohta Muodosta automaattinen alustava puhe-
linyhteys seuraavaan numeroon ja alasvetovalikosta [haluamasi yhteys] 
sekä napsauta painiketta Seuraava. 
 
2. Jos et halua automaattista yhteyden muodostamista vaan haluat luoda yhtey-
den itse (tai sinulla on esim. kiinteä Internet-yhteys), valitse kohta Älä muo-
dosta alustavaa puhelinyhteyttä ja napsauta painiketta Seuraava. 
 
Esiin tulee kohta VPN-palvelinvalinta. 
 
Kirjoita tekstikenttään VPN-palvelimen DNS-osoite (meillä vpn.nortrain.fi) ja 
napsauta painiketta Seuraava. 
 
Esiin tulee kohta Viimeistellään ohjattua yhteyden muodostamista. 
 
Napsauta painiketta Valmis. 
 
Ikkuna sulkeutuu ja esiin tulee uusi ikkuna Yhdistä [yhteyden nimi]. 
 

(jatkuu) 
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Jos haluat kaiken liikenteen reitittyvän tälle yhteydelle sitä käytettäessä (Nort-
rainVPN_Kaikki), on yhteys nyt valmis ja voit sulkea ikkunan napsauttamalla 
painiketta Peruuta. 
Jos haluat vain kohdeverkkoon menevän liikenteen reitittyvän tälle yhteydelle 
(NortrainVPN_Espoo), napsauta painiketta Ominaisuudet ja jatka ohjeen 
kohdasta Reitityksen määrittäminen. 
 
Luo tarvittaessa toinen yhteys samoilla ohjeilla. Nortrainin verkkoon kannattaa 
luoda kaksi erilaista yhteyttä, joista toiseen määritellään oletuksesta poikkeava 
reititys ao. ohjeen kohdan mukaisesti. 

Reitityksen määrittäminen 

Avaa yhteyden ominaisuudet (napsauta painiketta Ominaisuudet ikkunassa 
Yhdistä). 
 
Esiin tulee ikkuna [yhteyden nimi] Ominaisuudet ja sen välilehti Yleiset. 
 
Napsauta esille välilehti Verkko. 
 
HUOM! Esiin saattaa tulla ikkuna Verkkoyhteydet, jossa kerrotaan oikeuksiesi 
riittämättömyydestä. Napsauta tällöin painiketta OK ja jatka normaalisti, sillä 
asetuksien pitäisi ilmoituksesta huolimatta onnistua. 
 
Valitse ikkunan keskiosan luettelosta kohta Internet-protokolla (TCP/IP) ja 
napsauta painiketta Ominaisuudet. 
 
Esiin tulee ikkuna Ominaisuudet: Internet-Protokolla (TCP/IP). 
 
Napsauta painiketta Lisäasetukset… 
 
Esiin tulee ikkuna TCP/IP:n lisäasetukset ja sen välilehti Yleiset. 
 
Ota rasti pois (tai lisää) kohdasta Käytä etäverkon oletusyhdyskäytävää. 
 
HUOM! Jos tässä kohdassa on rasti, reititetään kaikki liikenne tunneliin. Tällöin 
myös normaali Internet-liikenne menee tunneliin ja tunnelin toisesta päästä riip-
puen jatkaa sieltä Internetiin. Ilman rastia vain kohdeverkkoon menevä liikenne 
reititetään tunneliin. Jos kuitenkin halutaan saman tunnelin kautta saada yhteys 
useisiin verkkoihin, on ainoa mahdollisuus jättää tähän rasti ja antaa kaiken lii-
kenteen mennä tunneliin. 
 
Meillä kannattaa luoda kaksi yhteyttä, joiden ainoa ero on tämä rasti. Yhteys 
nimeltään NortrainVPN_Espoo on ilman rastia ja tällöin vain Espoon verkkoon 
menevä liikenne reitittyy tunneliin. Tällöin ei ole pääsyä muihin luokkiin, koska 

(jatkuu)
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niihin kohdistuva liikenne menee Internetiin ja jää näin ollen kohdeverkon palo-
muuriin. 
 
Yhteyteen nimeltään NortrainVPN_Kaikki jätetään rasti tähän ruutuun, jolloin 
kaikki liikenne menee tunneliin. Tällöin myös toisten luokkien liikenne menee 
Espoon kautta ohittaa näin palomuurit. Haittana on myös kaiken Internet -
liikenteen kiertäminen Espoon kautta. Internet-yhteyskin kyllä toimii, mutta ken-
ties hitaammin kaiken liikenteen kiertäessä Espoon ja tunnelin kautta. 
 
Sulje kolme avoinna olevaa ikkuna napsauttamalla OK, OK, OK. 
 
Esille jää ikkuna Yhdistä [yhteyden nimi]. 
 
Voit nyt kokeilla yhteyttä tai sulkea ikkuna napsauttamalla painiketta Peruuta. 

Yhteyden muodostaminen 
Valitse Käynnistä, Yhdistä, [yhteyden nimi]. 
 
Esiin tulee ikkuna Yhdistä [yhteyden nimi]. 
 
Kirjoita kenttään Käyttäjänimi oma VPN-yhteyden [käyttäjätunnuksesi] 
(meillä normaali toimialueen nortrain.fi käyttäjätunnus). 
 
Kirjoita kenttään Salasana oma [salasanasi]. 
 
Napsauta painiketta Yhdistä. 
 
Esiin tulee hetkeksi ikkuna Yhdistetään [yhteyden nimi], josta voi seurata 
yhteyden muodostumista. 
 
Kun yhteys on muodostunut, ilmestyy tehtäväpalkin oikeaan reunaan (kellon 
viereen) pieni kuvake , jossa on kaksi tietokonetta. Kuvakkeesta lähtee hetken 
aikaa puhekupla, jossa kerrotaan yhteyden olevan muodostettu. 
 
Voit nyt käyttää Internetiä ja myös etäverkon palveluita normaalisti. 

Yhteyden katkaiseminen 
Yhteyden voi katkaista, kun sitä ei käytä, mutta esim. kiinteän Internet-
yhteyden kanssa sitä voi tarvittaessa pitää auki aina kun konettakin. 
 

(jatkuu) 
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Tehtäväpalkissa on yhteyden tilaa osoittava kuvake  (kaksi tietokonetta, joiden 
ruudut ovat mustia tai välkkyvät liikenteen mukaan). 
 
Napsauta yhteyskuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse avautuvasta vali-
kosta Katkaise yhteys. 
 
Kun yhteys on katkennut, poistuu kuvake tehtäväpalkista. 
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