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Palomuuriohje palvelimelle (SQL-Server yhteys) 
Tässä ohjeessa on kerrottu kuinka Windows–käyttöjärjestelmien palomuuri pitää konfiguroida, jotta SQL-

Server –liikenne menee palomuureista läpi turvallisesti. Oletusarvoisesti käyttöjärjestelmän palomuuri 

estää kaiken liikenteen ulkoapäin. 

 

1) Avaa Ohjauspaneeli ja valitse Valvontatyökalut. 

2) Valitse valvontatyökaluista Windowsin laajennettu palomuuri. 

3) Klikkaa puun ylintä solmua, jossa lukee Windowsin laajennettu palomuuri hiiren oikealla 

näppäimellä ja valitse Ominaisuudet. 

4) Tarkasta, että Lähtevät yhteydet on sallittuja. Oletuksena Tulevat yhteydet on estettynä ja 

lähtevät yhteydet on sallittuja. Sinun tulee määritellä sääntö myös lähteviin yhteyksiin, mikäli 

lähtevät yhteydet on oletusarvoisesti estettyjä. 

 

 
 

5) Klikkaa puusta Saapuvan liikenteen säännöt –solmua ja valitse Uusi sääntö… 
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6) Seuraavaksi pitää luoda säännöt SQL Serverille ja SQL Server Browserille. Valitse säännön tyypiksi 

Ohjelma 

 

7) Valitse ohjelmaksi SQL Server. Oletusarvoisesti se on %ProgramFiles%\Microsoft SQL 

Server\MSSQL.XXX\MSSQL\Binn\sqlservr.exe. 
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8) Salli yhteydet kyseiseen ohjelmaan. 

 

9) Valitse että sääntöä käytetään kaikissa profiileissa. 
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10) Kirjoita säännölle nimi esim. SQL SERVER. 

 

11) Tallenna sääntö. Kun sääntö ilmestyy listaan, klikkaa sitä hiiren oikealla näppäimellä ja valitse 

Ominaisuudet. Rajoitamme vielä säännön koskemaan vain lähiverkon koneita. Valitse Vaikutusalue-

välilehti ja Nämä IP-osoitteet. Paina Lisää-nappulaa ja määritä osoitealueeksi lähiverkon osoitealue. 

Yleensä se on 192.168.1.1-192.168.1.255 tai 192.168.0.1-192.168.0.255 tai 10.0.0.1-10.0.0.255. 
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12) Voit määritellä vieläkin tiukemmat ehdot säännölle, mikäli haluat esim. sallia yhteydet vain tietyistä 

tietokoneista tai vain tietyille käyttäjille. Ne voit määritellä Käyttäjät ja tietokoneet –välilehdellä. 

13) Tee vastaava sääntö myös myös SQL Server Browser –ohjelmalle. Se sijaintipolku on 

oletusarvoisesti %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe. 

14) Muistathan, että palomuuri menettää merkityksensä, mikäli se otetaan pois päältä tai sallitaan 

liikennöinti tarpeettoman laajasti. 
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