
  

Erilaisia tapoja liittyä verkkoon

Laite voi liittyyä verkkoon kahdella tavalla:

Langallisesti, jolloin puhutaan Ethernet tai LAN liittymästä. Tällöin laite 
liitetään LAN kaapelilla verkkopäätteeseen. LAN kaapelin pituus voi olla 
jopa 100m, nopeus säilyy matkasta riippumatta. Jokainen laite tarvitsee 
oman kaapelinsa.

Langattomasti, WLAN tai BlueTooth yhteydellä. WLAN yhteys toimii 
näköyhteydellä jopa 100m päähän päätelaitteesta, mutta yksikin seinä 
välissä saattaa pudottaa kantomatkan muutamaan metriiin. 
BlueTooth yhteys toimii 1-30m matkan samoilla edellytyksillä.

Etäisyys päätelaitteesta hidastaa nopeutta huomattavasti.



  

Erilaisia tapoja liittyä Internetiin

Kiinteälaajakaistayhteys toimii lankapuhelinverkon kautta, eli  normaaalin 
puhelinpistokkeen kautta. Tähän kytketään ADSL-modemi tai -reititin, eli 
päätelaite, joka jakaa yhteyden joko langallisesti (LAN) tai langattomasti 
(WLAN) asuntoon.  Nopeudet yleensä max 24Mbs. 
Kuukausimaksu 16-35€/kk

Uudemmissa taloissa on usein taloverkko joko puhelinjohdon  tai 
datakaapeloinnin kautta.

Tänä päivänä mm Elisa ei myy enään 
uusia kiinteälaajakaistayhteyksiä kuin 
erikoistapauksissa.



  

Erilaisia tapoja liittyä Internetiin

Mobiililaajakaistayhteys toimii 3G/4G/5G päätelaitteen kautta käyttäen 
mobiilipuhelinverkkoa. Tällöin päätelaitteessa on oma SIM-kortti, joka liittyy 
langattomasti mobiilipuhelinverkkoon. Päätelaite jakaa nettiyhteyden joko 
langallisesti (LAN) tai langattomasti (WLAN)  asuntoon. Kuukausimaksu 
14-60€/kk

Päätelaite voi olla sähköverkkoon liitettävä reititinlaite, jossa on LAN ja 
WLAN yhteydet.
Päätelaite voi olla myös pienempi akkukäyttöinen (USB-ladattava) reititin, 
jossa on vain WLAN

Ylläoleviin voidaan liittää useita laitteita yht’aikaa, PC, tulostin, tabletti, 
älypuhelin, (jääkaappi, pölynimuri, valvontakamerat, ym)
Nopeudet 10-1000Mbs.

USB-porttiin liitettävä “mokkula” voi toimia yhden koneen Internet yhteyden 
muodostajana. Tälläinen voi olla PC:ssä tai tabletissa myös 
sisäänrakennettuna. Poistuva tapa.



  

Erilaisia tapoja liittyä Internetiin

Älypuhelimen käyttö 3G/4G päätelaitteena. 
Nykyiset puhelinliittymät sisältävät usein 
rajattomat datayhteydet, joka mahdollistaa mm 
puhelimen käytön mobiililaajakaistan 
päätelaitteena, jolloin puhelimen kautta jaetaan 
Internetyhteys langattomasti (WLAN) 
muutamalle laitteelle.
Tämän etuna on se että erillistä laajakaistaa ja 
siten maksullista yhteyttä ei tarvita.

Miinuspuolena ehkä se että yhteys voi olla 
hidas samalla kun puhelimessa puhutaan.
Ja edellyttää tietysti että puhelin kykenee 
jakamaan yhteyden.

Kaikkien mobiililaajakaistayhteyksien hyvä puoli 
on liikkuvuus. Laitteet toimivat kaikkialla missä 
puhelinkin.
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