
15.12.202115.12.2021



© Omnitele 2020 2

Keskimääräinen latausnopeus [Mbit/s]

Omnitele on DNA:n tilauksesta 
suorittanut kotimaisten mobiiliverk-
kojen (DNA, Elisa ja Telia) tiedon-
siirtonopeuksien vertailun pää-
kaupunkiseudulla, Turun seudulla 
ja Tampereen seudulla1. Mittauk-
set suoritettiin loka-marraskuus-
sa 2021. Tutkimuksessa verrat-
tiin kuluttaja-asiakkaille myytävillä 
matkapuhelinliittymillä saavutet-
tavia keskimääräisiä lataus- ja lä-
hetysnopeuksia. Vertailuun valittiin 
kultakin operaattorilta nopeimman 
tiedonsiirtoyhteyden tarjoava mat-
kapuhelinliittymä. Mittauksissa 
käytettiin edistyksellisiä 5G-ky-
kyisiä älypuhelimia. 5G-verkko-
jen laajenemisen myötä tiedonsiir-
tonopeudet olivat jälleen selvästi 
parantuneet kaikilla operaattoreil-

la aikaisempiin vertailututkimuk-
siin nähden. Tiedonsiirtonopeudet 
olivat erittäin hyvällä tasolla myös 
kansainvälisesti verrattuna. Mitatut 
nopeudet lupaavat yleisesti ottaen 
hyvää palvelutasoa tiedonsiirrossa. 

Latausnopeus

Latausnopeutta (tiedonsiirtonopeus 
tukiasemalta päätelaitteeseen päin) 
voidaan pitää yhtenä tärkeimpä-
nä tunnuslukuna käyttäjäkokemus-
ta tarkasteltaessa, koska tyypilli-
sesti suurin osa mobiiliverkkojen 
liikenteestä suuntautuu verkosta 
käyttäjän suuntaan. Mitä nopeampi 
yhteys verkosta käyttäjän suuntaan 
saavutetaan, sitä nopeammin verk-
kosivut ja videot latautuvat ja sitä 

DNA Elisa

korkealaatuisempia videoita voi-
daan katsoa ilman katkoksia. 

Koko vertailumittauksen suurin kes-
kimääräinen latausnopeus saavu-
tettiin DNA:n liittymällä, 538 Mbit/s. 
Elisan liittymällä saavutettiin toisek-
si suurin keskimääräinen latausno-
peus, 414 Mbit/s, ja Telian liittymäl-
lä kolmanneksi suurin, 398 Mbit/s. 
Tiedonsiirtonopeuksissa oli alue-
kohtaista vaihtelua. Keskimääräiset 
nopeudet olivat kaikilla operaatto-
reilla erittäin hyvällä tasolla mita-
tuissa kaupungeissa, ja 5G-palvelu 
oli kattavasti saatavilla.
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Vertailun suurin keskimää-
räinen latausnopeus mitattiin 
DNA:n liittymällä, 538 Mbit/s. 
Elisan liittymällä mitattiin toi-
seksi suurin keskimääräinen 
latausnopeus, 414 Mbit/s ja 
Telian liittymällä kolmanneksi 
suurin, 398 Mbit/s.

Tiedonsiirtonopeudet  
jälleen parantuneet

Kuva Alissa Nabiullina, Pexels 



© Omnitele 2020 3Omnitele 2021

DNA:n liittymän keskimääräinen latausnopeus oli suurin jokaisessa mitatussa kau-
pungissa. Tulokset on esitetty aluekohtaisina keskiarvoina. Tiedonsiirtonopeudet ja 
operaattoreiden keskinäinen järjestys vaihtelivat paikkakohtaisesti mitattujen aluei-
den sisällä.

Keskimääräinen lähetysnopeus 
[Mbit/s]

Lähetysnopeus

Lähetysnopeus (tiedonsiirtonopeus päätelait-
teelta tukiasemalle) vaikuttaa siihen, miten no-
peasti käyttäjän lähettämät kuvat, videot ja var-
muuskopiot latautuvat esimerkiksi sosiaaliseen 
mediaan tai pilvipalveluihin. Lähetysnopeudet 
olivat myös parantuneet edellisistä mittauksis-
ta, mutta muutos oli pienempi kuin latausno-
peuksissa. Tämä johtuu pääosin siitä, että tek-
ninen kehitys lähtevän liikenteen suunnassa 
on ollut yleisesti hitaampaa ja 5G:n tuoma pa-
rannus on pienempi. Keskimääräinen mitattu 
lähetysnopeus oli DNA:n liittymällä 41 Mbit/s, 
Elisan liittymällä 33 Mbit/s ja Telian liittymällä 
28 Mbit/s.

KuvaTanyaSV, Getty Images 
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Tulosten taustaa
5G-verkkojen rakentaminen on parantanut tiedonsiir-
tonopeuksia erityisesti tukiasemalta päätelaitteeseen 
päin (latausnopeus). 5G-verkon käytön osuus tie-
donsiirrossa vaihteli kaupungeittain ja operaattoreit-
tain riippuen 5G-verkon rakentamisen etenemises-
tä. Operaattorit ovat ottaneet 5G:tä käyttöön myös eri 
taajuusalueilla. Operaattorit aloittivat nopean 5G-ver-
kon rakentamisen 3,5 GHz:n taajuusalueella. Nyt 
5G-verkoissa on otettu käyttöön myös 700 MHz:n 
taajuus, joka parantaa 5G-verkkon maantieteellis-
tä kattavuutta. Toisaalta 700 MHz:n taajuusalueella 
saavutettava tiedonsiirtonopeus on pienempi kuin 3,5 
GHz:n taajuusalueella. 

5G-verkon peiton lisäksi 5G:n käyttöön vaikuttavat 
operaattorin valitsemat parametrit, joilla tiedonsiirtoa 
eri teknologioiden (2G/3G/4G/5G) välillä ohjataan. 
Kokonaisuudessaan mitattu 5G:n osuus tiedonsiir-
rossa oli suurin Elisan liittymällä, 95 % tiedonsiirron 
ajasta. DNA:n liittymällä osuus oli vastaavasti 88 % 
ja Telian 84 %. Mitatuilla alueilla DNA:n liittymä käyt-
ti pääosin 3,5 GHz:n 5G taajuutta (87 % tiedonsiirron 
ajasta), Elisan liittymän 3,5 GHz:n osuus oli 88 % tie-
donsiirron ajasta ja Telian 76 %.
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Sekä 5G:ssä että 4G:ssä saavutettavaan tiedonsiir-
tonopeuteen vaikuttaa peiton lisäksi verkon laatu ja 
kehittyneiden teknisten ominaisuuksien hyödyntä-
minen. 5G:ssä erityisesti kehittyneet antenniratkai-
sut (mMIMO) ja tehokkaammat modulaatiot tuovat 
hyötyä. Lisäksi käytetty taajuusalue vaikuttaa saa-
vutettavaan tiedonsiirtonopeuteen 5G:ssä. DNA:n 
liittymä hyödynsi 5G-verkoissa mittauksen aikana 
jonkin verran enemmän kehittyneitä ominaisuuksia 
ja 3,5 GHz:n taajuusaluetta ja siten mitattu 5G-tie-
donsiirtonopeus oli suurempi. 5G-verkon fyysisen 
kerroksen (NR PDSCH) keskimääräinen tiedonsiir-
tonopeus oli DNA:n liittymällä 525 Mbit/s, Elisan liit-
tymällä 422 Mbit/s ja Telian liittymällä 430 Mbit/s.

4G:ssä vastaavasti kantoaaltoyhdistelmien (CA) 
ja tehokkaamman modulaation käyttö vaikuttavat 
tiedonsiirtonopeuteen. 4G-verkossa DNA:n liitty-
mä hyödynsi mittausten aikana jonkin verran muita 
enemmän suurempia kantoaaltoyhdistelmiä (CA), 
mikä paransi tiedonsiirtonopeuksia.

Mitattu 5G-verkon käyttö 
tiedonsiirrossa (% ajasta)
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DNA Elisa Telia

Kuva: Julius Jansson, Unsplash-

Liittymät

Mittauksissa käytettiin kunkin operaattorin kuluttaja-asi-
akkaille suunnattuja nopeimman tiedonsiirtoyhteyden si-
sältäviä matkapuhelinliittymiä: 
• DNA: DNA Rajaton 5G 1000M
• Elisa: Huoleton 5G 1000M
• Telia: Rajaton 5G 1000M

Mittauksissa käytetyt liittymät olivat datamäärältään ra-
joittamattomat. Mittausten aloitushetkellä kunkin liitty-
män ominaisuudet  varmistettiin liittymätiedoista ja mit-
taamalla verkosta.

Mitattavat suureet

Tutkimuksessa keskityttiin keskeisiin palvelunlaatuun 
vaikuttaviin tekijöihin, eli lataus- ja lähetysnopeuteen. 
Latausnopeutta (tiedonsiirtonopeutta tukiasemalta pää-
telaitteeseen) voidaan pitää yhtenä tärkeimpänä tun-
nuslukuna käyttäjäkokemusta tarkasteltaessa, kos-
ka tyypillisesti suurin osa mobiiliverkkojen liikenteestä 
suuntautuu verkosta käyttäjän suuntaan. Mitä nopeam-
pi yhteys verkosta käyttäjän suuntaan saavutetaan, sitä 
nopeammin verkkosivut ja videot latautuvat ja sitä kor-
kealaatuisempia videoita voidaan toistaa ilman katkok-
sia. Lähetysnopeus (tiedonsiirtonopeus päätelaitteelta 
tukiasemalle) taas vaikuttaa siihen, miten nopeasti käyt-
täjän lähettämät päivitykset, kuvat tai videot latautuvat 
esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tai pilvipalveluihin. 

Tausta-analyysissä on myös tarkasteltu verkkojen tekni-
siä suureita. Uutena teknologiana 5G:n osalta tarkastel-
tiin 5G-osuutta (mikä osa tiedonsiirron ajasta 5G-verkko 
oli käytössä) sekä eri 5G-taajusalueiden käyttöä. Lisäksi 
tutkittiin erikseen 5G:n fyysisen kerroksen (PDSCH) tie-
donsiirtonopeutta.  Se ei suoraan vastaa loppukäyttäjän 
kokemaa tiedonsiirtonopeutta, mutta kuvaa varsin hyvin 
5G:n suorituskykyä.

Mittausmenetelmä

Tutkimus suoritettiin ajomittauksin, joilla pyrittiin selvit-
tämään operaattoreiden tiedonsiirtonopeuksia mahdol-
lisimman laajalla maantieteellisellä alueella mitatuissa 
kaupungeissa. Jokaisen operaattorin mobiiliverkkoa mi-
tattiin yhtäaikaisesti identtisillä päätelaitteilla. Puhelimen 
valitsemaa yhteystyyppiä (2G/3G/4G/5G) ei ohjattu mit-
talaitteella, vaan puhelimen annettiin valita paras saata-
villa oleva verkkotekniikka automaattisesti.
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Mittalaitetta käytettiin näin ollen tyypillisen kuluttajalait-
teen tavoin. Mittauksissa toistettiin minuutin mittaista 
tiedoston lataus- ja lähetysnäytettä. Valittu mittausme-
netelmä on yleisesti käytetty tiedonsiirtonopeusvertai-
luissa.

Mittalaitteisto

Mittauksiin ja tulosten analysointiin käytettiin ammatti-
laiskäyttöön tarkoitettuja laitteistoja. Mittaukset suori-
tettiin tietokoneeseen kytketyillä päätelaitteilla. Mittalait-
teistoa ohjattiin tietokoneella käyttäen Keysight Nemo 
Outdoor -ohjelmistoa. Mittausten päätelaitteina käytet-
tiin kaikkien operaattoreiden myynnissä olevia OnePlus 
9 -älypuhelimia. Mittausten analysointi suoritettiin Keys-
ight Analyze -analysointiohjelmistolla.

Tutkimuksen tekijä

Tämän tutkimuksen tekijä, Oy Omnitele Ab, on vuon-
na 1988 perustettu itsenäinen mobiiliverkkojen toimin-
taan ja niiden kehitykseen erikoistunut konsulttiyhtiö. 
Omnitelen omistaa joukko suomalaisia pääomasijoittajia 
ja operaattoreita, mukaan lukien DNA Oyj ja Elisa Oyj. 
Omnitelellä on kattava kansainvälinen kokemus mobiili-
verkkojen vertailututkimuksista.


