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Helsingin Energia VIRVE-palveluiden käyttäjäksi  
 
Helsingin Energia (osa Helen-konsernia) ja Suomen Virveverkko Oy (osa Suomen Erillisverkot-
konsernia) ovat solmineet verkkopalvelusopimuksen, jolla Helsingin Energian hallinnoiman 
maanalaisen tunneliverkoston HelenNet-verkon radiokuuluvuus muutetaan 
viranomaisradioverkon (VIRVE) radiotaajuudelle. Muutoksen myötä VIRVE-verkon radiopeitto 
tulee laajentumaan ja kattamaan Helsingin Energian noin 56 kilometrin pituiset tunnelit sekä muut 
huoltovarmuuskriittiset tilat. Sopimuksella ei ole henkilöstövaikutuksia. 
 
Helen-konsernin siirtymiseen VIRVE-verkon käyttäjäksi on perustettu yhteishanke, joka 
valmistuttuaan mahdollistaa myös viranomaisille VIRVE-radioverkon kuuluvuuden Helsingin 
maanalaisiin tunneleihin. Yhteishankkeeseen osallistuvat Suomen Virveverkko Oy, 
Huoltovarmuuskeskus ja Helsingin Energia. 
 
Hankkeessa huomioidaan myös VIRVE-radioverkon kapasiteetin riittävyys Helsingin seudulla 
käyttäjämäärän hieman lisääntyessä. HelenNet-verkossa on nyt noin 1 500 radiopuhelinliittymää, 
joiden käyttö jakaantuu tasaisesti pääkaupunkiseudulle. VIRVE-verkon 
kokonaisviestiliikennemäärät on analysoitu ja viestintäkapasiteetin määrä on laskettu niin, että 
VIRVE-verkon kapasiteetti Helsingin seudulla on riittävä turvallisuusviranomaisten 
radiopuhelinviestinnän tarpeisiin. 
 
”VIRVE-verkon käyttöön siirtyminen on nykyisen ICT-strategiamme mukaista ja parantaa 
tunneliverkoston työturvallisuutta ja varmistaa viestintäyhteistyön viranomaisten kanssa maan 
päällä ja energiatunneleissa. Tulemme operoimaan maanpäällistä Helsingissä toimivaa HelenNet 
-verkkoa vuoden 2015 loppuun ja siten tarjoamme nykyisille ulkopuolisille HelenNet asiakkaille 
riittävän ylimenokauden siirtyä uusien viestintäpalveluiden käyttäjiksi”, kertoo Helsingin Energian 
toimitusjohtaja Pekka Manninen. 
 
”Olemme iloisia, että voimme tarjota Helen-konsernille uuden radioviestinnän toimintakonseptin ja 
lisätä viranomaisille VIRVE-radioverkon kuuluvuuden Helsingin maanalaisiin tunneleihin. 
Tulemme tarjoamaan VIRVE-radiopuhelinpalveluita myös muille VIRVEn käyttöön oikeutetuille 
HelenNet-asiakkaille, jolloin HelenNet-palvelun käyttäjien palvelunsaatavuus laajenee 
valtakunnalliseksi ja mahdollistaa asiakkaiden sekä turvallisuusviranomaisten välisen tiiviin 
yhteistyön”, sanoo Suomen Virveverkko Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Vinkvist. 
 
”Olemme olleet jo pitkään mukana tukemassa VIRVE-palveluideninfrastruktuurin ylläpitoa ja 
kehitystä. Tämä uusi laajennus on tärkeä ja luonteva lisä tähän palveluun. Työmatkaliikenteen 
turvallisuuden varmistaminen, mikä on yksi uusi hyöty muiden rinnalla, on huoltovarmuudenkin 
uusien tavoitteiden kannalta tärkeää”, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Ilkka 
Kananen. 
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Helsingin Energia -liikelaitos toimii sähkön vähittäismarkkinoilla maanlaajuisesti sekä tukkumarkkinoilla 
pohjoismaissa. Helsingin Energia tuottaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä Helsingissä 
sijaitsevilla voimalaitoksilla ja omistamiensa voimaosuuksienkautta. Vuoden 2013 liikevaihto oli 747 
miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli keskimäärin 1 176 henkilöä. 
 
HelenNet on maailman ensimmäinen TETRA-teknologiaan perustuva radiopuhelinverkko, joka on otettu 
käyttöön 1997. HelenNet-verkossa on noin 1 500 liittymää ja verkko kattaa Helsingin alueen sekä noin 56 
kilometriä tunneleita Helsingissä. 
 
Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on 
maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. 
Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa 
varmistaa, että yhteiskunnalle kriittisimmät järjestelmät toimivat kaikissa tilanteissa. Tämän vuoksi 
Huoltovarmuuskeskus suunnittelee ja rahoittaa mm. erilaisia tietojärjestelmien, tietoliikenteen, finanssialan 
ja joukkoviestinnän varmennus- ja varajärjestelyitä. Huoltovarmuuden varmistamisessa elinkeinoelämän ja 
julkishallinnon välinen yhteistyö on ratkaisevassa asemassa. Huoltovarmuuskeskus tukee tätä yhteistyötä 
mm. kehittämällä ja kouluttamalla yrityksille jatkuvuudenhallinnan työkaluja, toteuttamalla yritysten ja 
viranomaisten yhteisiä harjoituksia sekä tukemalla ja ohjaamalla sektorien ja poolien toimintaa. 
 
Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskuntamme elintärkeiden toimintojen 
johtamista. Suomen Erillisverkot tytäryrityksineen on asiantunteva toimija, joka mahdollistaa asiakkailleen 
laadukkaan, luotettavan ja turvallisen tiedonkulun. Suomen Erillisverkot osallistuu yhteiskunnan 
tietojärjestelmien ja tietoliikenneratkaisujen kehittämiseen yhteistyössä julkishallinnon organisaatioiden 
kanssa. Emoyhtiö Suomen Erillisverkot Oy on valtion kokonaan omistama voittoa tavoittelematon 
osakeyhtiö. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 38,5 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli keskimäärin 103 
henkilöä. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. 
  
Suomen Virveverkko Oy omistaa ja operoi VIRVE-verkkoa ja yhtiö kuuluu Suomen Erillisverkot -konserniin. 
VIRVE-verkko on maailman ensimmäinen maanlaajuinen TETRA-teknologiaan perustuva 
radiopuhelinverkko, joka on otettu valtakunnalliseen käyttöön vuonna 2002. VIRVE-verkon asiakkaina ovat 
mm. pelastustoimen, poliisin, sosiaali- ja terveyssektorin, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja 
hätäkeskuslaitoksen lisäksi mm. energiayhtiötä. VIRVE-palvelussa on noin 33 500 liittymää. VIRVE-
verkossa välitetään keskimäärin vuorokaudessa yli 100 000 ryhmäpuhelua ja yli 5 000 000 
lyhytsanomaviestiä. 
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