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DIGITALISOITUVA YHTEISKUNTA TARVITSEE TOIMINTAVARMAT VIESTIVERKOT MYÖS 
POIKKEUSOLOISSA 

Matkapuhelinverkkojen haavoittuvuus pitkittyneissä sähkökatkoissa herättää yhä enemmän 
huolestunutta kansalaiskeskustelua. Asia on ajankohtainen erityisesti turvallisuuden ja 
yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Kun mastojen varateholähteinä toimivat akut hiipuvat 
muutamassa tunnissa, mobiiliverkkoon perustuvat palvelut eivät toimi. Myös 
viranomaisverkkojen toiminnassa on ollut ongelmia - vain osa viranomaisverkon tukiasemista 
on riittävästi varmennettuja.   Elinympäristömme digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla ja 
viranomaisten sekä yksittäisten kansalaisten riippuvuus mobiilipalveluista kasvaa. Toimivat 
viestiyhteydet ovat tulevaisuuden perusoikeus ja siksi mobiiliverkkojen toimivuus on 
turvattava myös poikkeusoloissa. Jos poliittista tahtoa löytyy, viimeistään nyt tarvitaan 
mobiiliverkkojen sim-/liittymäkohtainen huoltovarmuusmaksu. Hyvin kohtuullisella 
vuosimaksulla voidaan varmistaa yli yhdeksän miljoonan mobiililiittymän poikkeusolojen 
riittävä toimivuus.   

Viime vuosien ankarat myrskyt ovat osoittaneet erityisesti haja-asutusalueiden viestiverkkojen 
haavoittavuuden. Sähköverkkojen maakaapelointi ja kuituyhteydet helpottavat tilannetta tulevina 
vuosikymmeninä, mutta eivät poista sähkö- ja viestiverkon keskinäisriippuvuutta ja poikkeusolojen 
toimivuusvaadetta.  

Digitalisaation edetessä yhteiskunta on tullut entistä riippuvaisemmaksi sähkö- ja tietoverkkojen 
toimintavarmuudesta.  Pitkittyneet katkokset lisäävät sekä turvallisuus- että taloudellisia riskejä. 
Vaikka sähköverkkojen käytettävyys on erinomainen, yksittäinen alueellinen mobiiliverkon 
toimintahäiriö voi aiheuttaa korvamaattoman inhimillisen tai taloudellisen vahingon. Langattomien 
tietoverkkojen käyttö taajama- ja haja-asutusalueella kasvaa nopeasti. Mobiiliverkon merkitys 
esimerkiksi vanhus-, terveydenhuolto- ja turvapalveluiden osalta on kasvava.  Myös elinkeinoelämä 
on yhä riippuvaisempi mobiiliyhteyksistä kasvavan sähköisen asioinnin ja mobiiliperusteisen 
maksuliikenteen yleistyessä.  

Suomessa on noin 10 000 tukiasemaa, joissa edellytetään pääsääntöisesti akuilla toteutettua noin 3-6 
tunnin varavoimaratkaisua.  Sähkökatkojen yhteydessä ongelmallisiksi kohteiksi ovat osoittautuneet 
erityisesti haja-asutusalueilla olevat tukiasemat sekä viranomaisten käyttämät Virve- asemat.  
Esimerkiksi marraskuussa 2015 myrskyjen vuoksi ilman tietoliikenne- ja puhelinyhteyksiä oli yli 40 
000 ihmistä. Tuolloin osa tukiasemista toimi ilman sähköä akustojen varassa noin 3-4 tuntia. 
Tuoreessa muistissa ovat vuodenvaihteen Aapeli-myrskyn ongelmat.   

Viestintäviraston aiemmin esittämien arvioiden mukaan kaikkien 10 000 tukiaseman varustaminen 
pidempikestoisella varavoimalla tulisi maksamaan kertainvestointina jopa 600 miljoonaa euroa. 
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Tukiasemien varavoiman järjestäminen ei edellytä suuria kertainvestointeja  

Matkapuhelinverkon varmistaminen ei edellytä kaikkien noin 10 000 aseman samanaikaista 
varmentamista. Asiassa tulisi edetä suunnitelmallisesti ja priorisoiden. Pidempiaikaisella vähintään 24 
tunnin varavoimalla tulisi varmentaa vain riskialttiiden ja yhteiskunnan kannalta tärkeiden kohteiden 
toimivuus. Näitä kohteita arvioidaan olevan muutamia tuhansia sisältäen nykyisen viranomaisverkon 
kohteet.  

Mittavien kertainvestointien sijaan on mahdollista ratkaista varavoimaongelma esimerkiksi 
ostopalveluna. Varavoimapalvelun kustannus tulisi siirtää huoltovarmuusmaksutyyppisenä 
palveluiden loppukäyttäjille eli yli yhdeksälle miljoonalle matkapuhelinliittymälle. Tässä palvelumallissa 
kustannustaso liittymää kohden olisi suuruusluokaltaan alle euron kuukaudessa. Tämä 
matkapuhelinverkon huoltovarmuusmaksu vaikuttaa varsin kohtuulliselta, jos kustannusta verrataan 
esim. sähkössä tai liikennepolttoaineiden hinnassa perittävään huoltovarmuusmaksuun. Esim. 20 000 
kWh vuodessa kuluttavalla sähkölämmittäjällä, sen osuus on 0,21 € ja bensiinimoottorisella autolla 20 
000 km vuodessa ajavalla 0,79 € kuukausitasolla.   

"Leppäkosken Sähkö Oy on pilotoinut keväästä 2017 saakka polttokennopohjaista ratkaisua eräällä 
Virve tukiasemalla. Tulokset ovat olleet hyviä ja sähkökatkojen aikana järjestelmä on toiminut 
moitteettomasti. Erityisen hyväksi ratkaisun ja palvelukokonaisuuden muodostaa se, että tukiasemaa 
voidaan ylläpitää metanolin avulla useita vuorokausia tai jopa viikkoja. Tällöin myös 
tietoliikenneyhteydet toimivat keskeytyksettä - toteaa Leppäkosken Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Juha 
Koskinen." Leppäkosken Sähkö on kehittänyt polttokennopohjaisen palveluratkaisun, jota voidaan 
käyttää mm. tukiasemien varavoimaratkaisuna 

 

Lisätietoja:  

kehitysjohtaja Mauno Oksanen, puh. 044 7503 338, mauno.oksanen@leppakoski.fi ja 

toimitusjohtaja Juha Koskinen 044 7503 315, juha.koskinen@leppakoski.fi 

  

 

 

 
 
 
 


