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Mikä on 
Virve 2.0?
Suomen Erillisverkot turvaa suomalaista yhteiskuntaa tarjoamalla viranomaisille 
ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille turvalliset ja toimintavarmat ICT-palvelut. 
Sekä viranomais- että siviiliviestinnässä siirretään yhä enemmän kuvia ja video-
ta, mikä aiheuttaa siirrettävän datamäärän alati kiihtyvän kasvun ja siten kaikille 
viestintäverkoille uusia vaatimuksia. Virve varmistaa viranomaisten ja muiden 
toimijoiden viestintää ja yhteistyötä organisaatiorajojen yli myös tulevaisuudessa 
ja entistä ehommin palveluin, kun videon, kuvien ja datan siirto laajakaistaan siir-
ryttäessä mahdollistuu arviolta vuonna 2022. Esimerkiksi onnettomuustilanteis-
sa videokuvan lähettäminen varmasti ja turvallisesti mahdollistuu. Tetra-tekno-
logiaan pohjautuva radioverkko Virve saavuttaa 2020-luvun lopussa elinkaarensa 
päätepisteen. Nykyinen Virve jatkaa uuden Virve 2.0 -verkon rinnalla ainakin 
vuoteen 2025 saakka.

 Pelastustoimi

 Poliisi

 Sosiaali- ja terveystoimi

 Puolustusvoimat

 Rajavartiolaitos

 Rautatietoimijat

 Tulli

 Hätäkeskuslaitos

 Liikenne- ja viestintä- 

 virasto TrafiCom 

Virven käyttäjinä turvallisuuskriittiset toimijat ovat  
etusijalla mobiililaajakaistapalveluissa muihin käyttäjiin  
nähden eli heille taataan kaista ja palvelun saatavuus kaikissa 
olosuhteissa, myös verkon ruuhkatilanteissa. Lisäksi taataan 
nopeat ja häiriöttömät ryhmäpuhelut ja lyhytsanomat.  

Virve siirtyy uuteen  
teknologiaan 2020-luvulla Viranomaisverkon 

seuraava sukupolvi 
eli Virve 2.0 toteu-
tetaan viranomais-
ten ja kaupallisten 
toimijoiden yhteis-
työnä. Erillisverkot 
kilpailuttaa kau-
palliset verkko- 
operaattorit 2019. 
Erillisverkot  
toteuttaa voitta-
neen 4G-verkon 
päälle viranomai-
sia palvelevat 
ratkaisut ja  
toimii palvelu- 
operaattorina.” 

TIMO LEHTIMÄKI 
ERILLISVERKKOJEN  
TOIMITUSJOHTAJA

Virve-verkko kattaa koko Suomen, Suomen 
aluevedet sekä Suomenlahden merialueen. 
Virven ensisijaisia käyttäjiä ovat

 Yleisradio

 Väylävirasto

 Ilmatieteenlaitos

 Meripelastusseura 

 Turvallisuus- ja  
 teleyritykset

 Energia-alan toimijat
 Pääkaupunkiseudun  

 joukkoliikennetoimijat  
 (Metro ja Raitiovaunut)
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Valmistuessaan vuonna 2002 Virve oli maailman ensimmäinen maanlaajui-
nen, viranomaisten yhteiskäyttöä varten rakennettu, Tetra-standardiin perus-
tuva verkko. Lähes kaikissa Euroopan maissa on käytössä vastaavat digitaa-
liset viranomaisverkot. Maailman suurin viranomaisverkko otettiin käyttöön 
Saksassa 2006. Saksan viranomaisverkko on rakennettu yli miljoonalle viran-
omaiskäyttäjälle ja Saksan verkko on täysin samanlainen kuin Suomen Virve. 

Naapurimaistamme Virossa, Ruotsissa ja Norjassa on tek-
nisiltä ominaisuuksiltaan täysin samanlaiset viranomais-
verkot. Suomen, Ruotsin ja Norjan viranomaisverkot lii-
tettiin viime vuonna yhteen, mikä parantaa merkittävästi 
yhteistyötä raja-alueilla sekä mahdollistaa viranomaisten 
viestinnän ja toiminnan naapurimaan puolella.

Vuonna 2016 Liikenne- ja viestintäministeriö huutokauppasi TV-lähetys-
toiminnalta Suomessa vapautuneet 700 MHz -taajuudet kaupallisille tele- 
operaattoreille. 
 

Historia ja nykytilanne

Virve 2.0 -verkon palveluja:
• Radiopuhelintyyppinen viestintä – ryhmä- 
 puhelu ja suorakanavaliikenne

• Yleisen puhelinverkon tyyppinen viestintä 
– yksilöpuhelut

• Dataliikenne – lyhytsanomat, pakettidata  
 ja paikkatiedot, kuvat, videot

Koska vuoden 2022 jälkeen Virve 2.0 toimii kaupallisen operaattorin ver-
kossa, julkisissa tiloissa kuuluvuus toteutetaan kaupallisten operaattorei-
den sisätilapeitolla. Erillisverkot suosittelee tekemään sisäverkkototeu-
tukset laajakaistaverkkoina, jolloin yksi yhteinen verkko toimii nykyisen 
Virve-verkon ja arviolta vuonna 2022 käyttöön otettavan Virve 2.0:n taajuuk-
silla. Sisäverkkoon kytkennän lisäksi sisäverkon suunnittelussa on huomi-
oitava pelastustoimen vaatimukset kohteen käyttötarkoituksen mukaan.

Sisäpeittoratkaisut

NYKYINEN VIRVE

Tukiasemia  

1 400 kpl

SDS-lyhyt- 
sanomaviestejä 

50milj.
/viikko

NYKYINEN VIRVE  
NUMEROINA

Liittymiä  

41 000 kpl

Ryhmä- 
puheluita 

1,1 
milj./viikko
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Yhteistyömallin edut

Kaupallisten verkkojen ratkaisut ovat lähtökohtai-
sesti maailmanlaajuisia, mikä tarjoaa mahdollisuuk-
sia eri maiden väliseen viranomaisviestintään. 

Kaupalliset verkot voivat elää ja kehittyä teknologian mukana. 
Viranomaiset saavat aina parhaimmat taajuusalueet käyttöönsä 
ja teknologisen kehityksen edut hyödynnettyä. Puheviestintä säi-
lyttää todennäköisesti tulevaisuudessakin asemansa turvallisuus-
viranomaisten operatiivisen toiminnan ykköstyökaluna. Uuden 
mobiililaajakaistaisen verkon lisäksi myös kapeakaistaisen datan 
välityksen tarve kasvaa. Esimerkiksi säteilyä, lämpötilaa tai veden-
korkeutta mittaavia sensoreita käytetään turvallisuustoiminnassa 
yhä enemmän ja verkon luotettavuuden merkitys korostuu, koska 
mittausdataa liikkuu verkossa koko ajan jatkuvana virtana.

Kaikki keskeiset  
viranomaiset ja 
turvallisuustoimi-
jat määrittelevät  
Virven tulevai-
suuden palvelut 
ja palvelutason. 
On jokaisen suo-
malaisen etu, että 
turvallisuustoi-
mijoilla on tässä 
suhteessa vaativa 
maku. Meillä on 
nyt, mutta myös 
tulevaisuudessa 
maailman paras 
viranomaisverkko.” 

JARMO VINKVIST
ERILLISVERKKOJEN 
LIIKETOIMINTAJOHTAJA

YHTEYSTIEDOT:  

Suomen Erillisverkot -konserni

Mari Suokari-Pärssinen,  

viestintäpäällikkö

puh. 040 756 0850

mari.suokari-parssinen@erillisverkot.fi

viestinta@erillisverkot.fi

erillisverkot.fi

erveuutiset.erillisverkot.fi

Virven tulevaisuus
Tulevaisuuden kannalta näemme 
toimivampana ratkaisuna yhteistyön, 

jossa viranomaiset ja kaupalliset 
toimijat toteuttavat viran-

omaisverkon yhdessä  
hyvällä luottamuspohjalla. 
Erillisverkot toteuttaa 
kaupallisen verkon 
infrastruktuurin päälle 
operaattorin kanssa  
neuvottelemansa, 

mahdollisimman hyvin 
viranomaisia palvelevat 

ratkaisut. 

Vuoden 2019  
loppuun mennessä  
operaattori valittu

Virve 2.0 
hankinta-
aikataulu 
2019

1.2.2019 
Laki sähköisen 
viestinnän palveluista 
astui voimaan

2019 Kaupallisten operaattoreiden kilpailutus

Kevät 2019 
Osallistumis- 
hakemusten 
vastaanotto

Vuonna 2018  
Erillisverkot nimettiin 
viranomaisten mobiili- 

laajakaistapalvelun 
palveluoperaattoriksi.

TULEVAISUUDEN VIRVE


