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Pelastustoimen uudistuksessa vuonna 2004 perustettiin Suomeen 22 pelastuslaitosta.
Sen myötä joutui toimiala uudenlaisen haasteen kohteeksi. Hajallaan olevien toimipisteiden johtamiseksi oli luotava viestintäverkko. Hätäkeskusuudistus lisäsi myös tarpeita
kehittää palveluita ja parantaa viestinnän ruuhkanhallintaa. Suuret luonnononnettomuudet ovat myös lisänneet paineita onnettomuuksien hallintaan, jossa viestiyhteydet ovat
avainasemassa.
Johtamisen kannalta viestiyhteyksien tulee olla ruuhkautumattomia ja toimintavarmoja. Samoin informaation käsittelyyn on panostettava luotettavan tilannekuvan luomiseksi. Eri viranomaistasojen määrä ja koulutustaso on myös pidettävä järkevissä mittasuhteissa, jotta tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa riittävän nopeasti.
Viranomaistoiminnan koordinoimiseksi onkin perustettu useita hankkeita, joiden
tarkoitus on yhtenäistää pelastuslaitosten toimintoja. Valtiovallan tarkoitus on tällä menettelyllä tarkemmin arvioida yhteiskunnan kriisinhallintakykyä. Viestiteknologian puolella on otettu käyttöön fyysinen radioverkkoratkaisu (VIRVE), joka on jaettu eri turvallisuusviranomaisten kesken. Tämä ratkaisu on helpottanut eri organisaatioiden välistä
yhteydenpitoa merkittävästi. Langallisia yhteyksiä on parannettu luomalla MPLSverkko, joka ruuhkautumattomana palvelee pelastuslaitosten kriittistä viestintää. Samalla verkko helpottaa oleellisesti VIRVE-verkon rajallista datansiirtokykyä.
Mallintamisessa esitetään projektiryhmän luoma verkkoratkaisu PeIP, jonka perusteella pelastuslaitokset tekevät omat ratkaisunsa. Mallissa on myös esitetty miten kuntien johtokeskukset voisivat liittyä pelastuslaitoksen verkkoon. Mallin tarkoitus on myös
tuoda esiin taloudellinen näkökohta ja siten luoda realistinen toteutusmalli. Koulutusta
ei myöskään pidä unohtaa järjestelmän ylläpidossa.
Arvioitaessa luotua mallia edustaa se nykyaikaista teknologiaa mutta siinä ei itsessään ole mitään vallankumouksellista, sillä se on luotu olemassa olevan koetellun teknologian varaan. Tulevaisuuden haasteina on tietoturvan parantaminen, laitekannan tarkoituksenmukainen uudistaminen ja henkilöstön koulutus. Sosiaalisen median käyttöönotto
myös viranomaispuolella tulee lähitulevaisuudessa ajankohtaiseksi.
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Abstract
TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Master’s Degree Programme in Information Technology
VASTAMAA, ILKKA: Modeling Operative Links of Rescue Service
Master of Science Thesis, 53+ 8 pages, June 2012
Major: Communication engineering
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Keywords: communication network, management, PeIP-network, MPLS-network,
VIRVE, security, realistic
Rescue service reform took place in Finland at 2004 which lead to establishing of 22
Rescue services. As a result, the whole line of branch was forced to face a new kind of
challenge. To manage the scattered offices the communication network was to be built.
The Emergency Response reform also increased the need to develop services and improve communications congestion control. Large natural disasters have also increased
the pressure on the management of accidents, in which the communication links play
significant role.
From management point of view the information links have to be non-jamming and
reliable. Similarly, there is defined need to invest in information processing to create
reliable view of the situation. The different levels of authorities and the level of education are also to be kept in reasonable limits so that required actions can be carried out
quickly enough.
In order to coordinate authority actions has several projects been established in
meaning to harmonize the rescue operations. The government’s aim is to further evaluate the procedure of society's crisis management capabilities. Messaging technology has
introduced the physical radio solutions (TETRA) which is divided between the different
safety authorities. This solution has significantly helped communication between different organizations. Wired links has been improved by the MPLS network, which as jam
free serves the critical communication needs of the rescue services. At the same time the
network eases up the substantial limitations of the TETRA network and its poor data
exchange capability.
Model presents a network solution PeIP that the project team has created. Choices
made by local rescue services are based on that model. The model also shows how the
local municipality can join to the rescue services network. The model is also designed to
highlight the financial aspect, and thus to create a realistic implementation model.
Training should not be forgotten as a part of the system maintenance.
In assessing of the created model it presents the modern technology but it is contains
nothing revolutionary because it is based on an existing proven technology The future
challenges are to improve the information security, appropriate renewing of the hardware and other facilities and staff training. The introduction of social media by the authorities is the next step on the near future.
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1 JOHDANTO

1.1 Lähtökohdat
Alueelliset pelastuslaitokset perustettiin vuonna 2004 jolloin kuntakohtaiset pelastustoimet liitettiin perustettuihin pelastuslaitoksiin. Satakunnan pelastuslaitos aloitti kuitenkin jo vuonna 2003 ja sen hallintomalliksi valittiin niin sanotusti keskuskuntamalli.
Pelastuslaitos on siten yksi Porin kaupungin hallintokunnista, joka on nykyisen tietoverkon haltija. Alussa käytettiin aiemmin perustettuja kuntakohtaisia viestiyhteyksiä,
jotka korvattiin virtuaalisella LAN-verkolla. Verkon perustamisesta lähtien jokaiselta
kuntien omistamalta paloasemalta on mahdollisuus päästä Porin kaupungin ja pelastuslaitoksen verkkoon. Tarvittavat verkkopalvelut pelastuslaitos ostaa Porin tietohallinnolta [1].
Satakunnan pelastuslaitoksen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen välinen yhteistyö
tulee syvenemään hätäkeskusuudistuksen jälkeen vuonna 2013 tarvittavien yhtenevien
käytäntöjen johdosta. Molemmat pelastuslaitokset ovat tällä hetkellä erilaisessa kehitysvaiheessa ja tietojen vaihto niiden välillä on runsasta. Diplomityössä pitäydytään kuitenkin lähinnä Satakunnan pelastuslaitoksen tarpeisiin.
Johtamisvalmiudet edellyttävät tiedon saantia ja tilannekuvan muodostamista onnettomuustilanteissa. Tiedon saanti ja tilannekuvan muodostaminen tapahtuu normaalioloissa siten, että hätäkeskukset välittävät tiedot tapahtuneista onnettomuuksista pelastusviranomaisille.[2]
”Tilannekuvan muodostaminen perustuu olemassa oleviin järjestelmiin. Kehitettäessä tilannekuvajärjestelmää niiden tekniset järjestelmät tulisi olla käytettävyydeltään
samanlaiset. Tilannekuvajärjestelmän saattaminen nykyaikaiselle tietotekniselle tasolle edellyttää yhteisiä kehittämishankkeita ja rahoitusta.[2]
Tiedon jakamisen tarve on lisääntynyt huomattavasti eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien tahojen kesken. Toiminnan yhteensovittaminen kuuluu osaltaan
myös pelastustoimen velvollisuuksiin. Tietojen jakamisen tarve koskee myös tiedotusvälineitä, jotka tahoillaan pyrkivät uutisoimaan tapahtumat tuoreeltaan.
Lankaverkosta ollaan suurelta osin luopumassa kaikkialla kunnallishallinnossa.
Lankaverkko on kuitenkin merkittävä tekijä kriisiajan viestinnässä. Onnettomuustapauksissa yleisen verkon ruuhkautuminen on tullut todistettua toistuvasti. Tämän johdosta
puretun 2V-verkon (suljettu viranomaispuhelinverkko) tilalle ollaankin rakentamassa
pelastustoimen yhteistä PeIP-verkkoa (PElastuslaitosten IP-verkko), jolla voidaan aina
taata riittävät ruuhkautumattomat yhteydet eri viranomaistahoihin [3].
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Operatiivisessa viestiliikenteessä käytetään nykyään lähes poikkeuksetta langattomia yhteyksiä. Nykyinen VIRVE-viestikalusto (VIranomaisVErkko) on kehitetty GSMpuhelintekniikkaa (Global System for Mobile communications) hyväksikäyttäen. Digitaalisena toteutuksena se takaa riittävän tietosuojan viestiliikenteessä. Samalla muunlaisten dokumenttien lähetys eri toimijoiden välillä mahdollistuu. Tekniikka on käytössä
lähinnä kuntien ja valtion viranomaisten käytössä, joten sen markkinaosuus on varsin
suppea [3].
Käytettävä muu teknologia on yleisesti toimistoissa käytössä olevaa tekniikkaa. Sen
kiertonopeus on esimerkiksi tietokoneiden kohdalla neljä vuotta. Tällä hetkellä kehitystä tapahtuu voimakkaammin ohjelmistopuolella. Ongelmakohtana ovat erilaisten sovellutusten yhteensopivuus ja tietojen päivitysongelmat, jotka ovat suurelta osin ratkaisematta. Nykyiset ratkaisut eivät tue esimerkiksi videoneuvottelua eivätkä reaaliaikaista
kuvansiirtoa tapahtumapaikalta johtokeskukseen.[3]

1.2 Diplomityön tarkoitus ja tavoitteet
Tietoliikenteen kehittyminen tarjoaa uusia ulottuvuuksia palokuntien perinteiseen tiedonsiirtoon. Tämän työn tarkoituksena on tutkia ja suunnitella pelastustoimen operatiivinen tietoliikenne Satakunnan pelastuslaitoksen alueelle. Diplomityö käsittelee operatiivisten toimien tietovirtojen kartoitusta, ja tarvittavan verkkoliikenteen suunnittelua
operatiivisiin olosuhteisiin, joissa etenkin tietoliikenteen luotettavuus ja nopeus ovat
avainasemassa. Työhön kuuluu myös tarvittavan tietoliikenneteknologian kartoitus,
jotta tarvittavat toimet voidaan suorittaa viivytyksettä ja reaaliaikaisesti. [4]
Työn tavoitteena on suunnitella selkeä toimiva operatiivinen viestintämalli yksittäisen pelastuslaitoksen näkökohdasta siten, että se voi tehokkaasti kehittää valmiuksiaan
ja hyödyntää olemassa olevia resurssejaan. Mallin on mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti sovelluttava olemassa olevaan käyttöympäristöönsä.
Suunnitelman tavoitteena on myös tarjota yhdenmukainen alusta tarvittavalle tietoverkolle, johon pelastuslaitoksen alueella olevat kunnat voisivat luontevasti liittyä. Ohjelmistojen tulee olla myös yhteensopivia useamman toimintaan osallistuvan tahon
kanssa.

1.3 Onnettomuuksien hallinta
Onnettomuuksien hallinta perustuu sekä käyttökelpoiseen tilannekuvaan että ajoissa
suoritettuihin pelastusoperaatioihin [5]. Tilannekuvan muodostaminen vaatii toimivia ja
monipuolisia viestiyhteyksiä sekä selkeän ennalta määritellyn esitystavan. Onnettomuuden kuvaaminen vaatii syvällistä tietämystä onnettomuuksista ja niiden hallinnasta. Tässä arvioijaa auttaa koulutus ja kokemukset eri tilanteiden hoidosta.[2]
Eri pelastuslaitosten käytäntöjä ei voi suoraan kopioida toiselle, koska monet tekijät
ovat sidottu toimintaympäristöönsä ja käytettävissä oleviin resursseihin. Tämän johdos-
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ta pelastuslaitosten välisen kumppanuusyhteistyön puitteissa on luotu jokaiselle pelastuslaitokselle sopiva verrokkiryhmä. Ryhmän sisällä laitokset voivat verrata eri tunnuslukuja ja siten ohjata toimintojaan.
Eri osapuolien välisien tietojärjestelmien yhteensopivuus ei aina ole ongelmatonta,
koska ne ovat organisaatiosidonnaisia. Ennaltaehkäisevät järjestelmät ennustavat yleensä luonnononnettomuuksien todennäköisyyttä ja laajuutta. Valvontasuunnitelmalla kartoitetaan taas alueen kipupisteet, ja se auttaa resurssien kohdentamisessa.
Resurssien hallinta vaatii hyvät tietoliikenneyhteydet. Järjestelmän tulee tukea käyttäjille ominaisia toimintatapoja. Varsinkin viestiketjun alimmalla tasolla tulee sen olla
mahdollisimman helppokäyttöinen ja varmatoiminen.
Onnettomuuksien selvityksessä vaaditaan nopeaa reaaliaikaista päätöksentekoa ja
viestintää sekä informaation eheyttä. Viestiliikenteen luotettavuus näyttelee tässä suurta
roolia. [6]
Tietojärjestelmien ja palvelujen hallinta saattaa olla pirstaloitunutta, jolloin vaaditaan tarkka suunnitelma niiden käytöstä. Tällaista tilannetta tulisi välttää, sillä esimerkiksi verkkoliikenteen katkettua tärkeän tiedonsaannin puuttuminen voi vaikeuttaa tilanteen hallintaa. Jokaisella viranomaistaholla on omat sääntönsä ja toimintamenetelmänsä
minkä johdosta vaaditaan eri tahojen huomioonottamista niin, että viesti tulee kaikille
yksiselitteisesti ymmärretyksi.

1.4 Käytössä olevat viestiyhteydet
Kuvasta 1.1 selviää pelastustoimessa pääasiassa käytettyjen sähköisen viestimien yhteydet. Informaatiotulvan solmukohtana toimii pelastustoimen johtokeskus, joka osaltaan suodattaa sisään tulevaa informaatiota tai tuottaa palveluja pelastustoimen kenttäjohdolle.
Pelastustoimen pääasiallisia viestimiä ovat puheliikenteessä perinteinen lankaverkko, GSM-puhelin sekä VIRVE-puhelin. Dataliikennetietokoneiden välityksellä välitetään VLAN- (Virtual Local Area Network), WLAN- (Wireless Local Area Network) ja
GPRS-verkkojen (General Packet Radio Service) välityksellä. Osa liikenteestä kulkee
tulevaisuudessa suojatussa ja varmennetussa MPLS-verkossa (Multiple Protocol Label
Switching).
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Kuva 1.1 Sähköiset viestiyhteydet
Yllä olevan kaaviokuvan viestiyhteyksien lisäksi yksittäiset pelastusyksiköt viestivät
yhteisten puheryhmien avulla kaikkien kuvassa esitettyjen tahojen kanssa. Tämä on
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mahdollista, koska viestintä tapahtuu saman fyysisen VIRVE- puhelinjärjestelmän avulla. Tällöin käytetään yhteistoimintapuheryhmää.

1.5 Tutkimusmenetelmät
Tutkimusmenetelminä käytettiin suppeaa kirjallisuuskatsausta sekä strukturoitua webpohjaista kyselyä muilta pelastuslaitoksilta. Kyselyn tarkoitus oli tutkia eri pelastuslaitosten tietoliikenneratkaisuja sekä viestivälineiden määrää verrattuna käyttäjien määrään. Tämän lisäksi suoritettiin puhelimitse tarkentavia kysymyksiä nykytilasta.
Kysely toteutettiin QueryGen-järjestelmällä. QueryGen-järjestelmä perustuu vapaan
lähdekoodin tuotteilla toteutettuun kyselyjärjestelmään. kuva 1.2

Kuva 1.2 WEB-pohjainen kyselytyökalun malli
Järjestelmän osakomponentteina ovat muun muassa Apache-http-palvelin, PHPskriptikieli, Perl-skriptikieli sekä MySQL-tietokanta. Vastauksista luotiin CSV-tiedosto
(Comma-Separated Values), jolla tallennetaan yksinkertaista taulukkomuotoista tietoa
tekstitiedostoon. Tiedosto muunnettiin Microsoft Exel taulukkolaskentatiedostoksi, jolla
suoritettiin lopulliset analyysit.
Säädöspohjaiset määräykset määrittelevät miten ja millä keinoilla tarvittavat yhteydet voidaan luoda. Erityisesti valtiohallinnon ylläpitämä MPLS-verkko ja PeIPjärjestelmä tuottavat pelastuslaitoksille tietoturvapolitiikkaan tiukennoksia. Käyttöhenkilöstöltä tullaan tulevaisuudessa vaatimaan suppeaa turvaselvitystä sekä riittävää koulutusta. Toimintojen dokumentointi sähköisesti arkistointimielessä on myös ratkaistava.
Pelastustoimi on varsin resurssiriippuvainen toimiala, joten tutkimukseen on liitetty
myös taloudellinen näkökohta. Informaatioteknologiaan käytettyjä resursseja on tutkittu
lähinnä Satakunnan pelastuslaitoksen piirissä ja saatuja tuloksia on suhteutettu kyselytutkimuksen tuloksiin.
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2 TIETOLIIKENNEVAATIMUKSET JOHTAMISEN
KANNALTA

2.1 Perusvaatimukset
Pelastustoimessa käytettävien tietoliikenneyhteyksien tulee olla sekä luotettavia että
häiriösietoisia. Näin ollen monet kaupalliset palvelut ja sovellutukset ovat suuronnettomuuksissa epäluotettavia muun muassa ruuhkanhallinnan kannalta.
Suuronnettomuuksissa käytettävä viranomaisten 2v-verkon toiminta loppuu vuonna
2012, ja sen tilalle on perusteilla PeIP-verkko, joka on päätetty toteuttaa varmistettuna.
PeIP-verkon tehtävänä on varmistaa hätäliikenne pelastustoimen keskuudessa. Ainakaan toistaiseksi ei ole varmuutta sen luotettavuudesta pitkäkestoisissa häiriötilanteissa,
jolloin ilmenee mahdollisesti laajoja pitkäkestoisia sähkökatkoksia.

2.2 Pelastustoimen johdolle saapuvat informaatiovirrat
Kuvasta 2.1 selviää päivystävään pelastusviranomaiseen kohdistuva informaatiotulva.
Huomioitavaa on, että hänen käytössään on kenttäolosuhteissa kolme viestivälinettä:
GSM- ja VIRVE-puhelimet sekä tietokone. Hälytysviestit saapuvat pääsääntöisesti puhe- ja/tai tekstiviesteinä (SDS, Short Data Service) VIRVE-puhelimen välityksellä.
Viesteissä ilmoitetaan määrämuotoinen tehtäväkoodi, ja hälytyspäivystäjän saama käsitys onnettomuustilanteesta.

sähköpostiviestit

GPS paikannustiedot

puheviestit

Suullinen viestintä

Pelastustoimen johto
tekstiviestit

Viestit johtojärjestelmästä

Multimediaviestit

Internet
radiolähetykset

Kuva 2.1 Informaatiovirta kenttäjohdolle

7

Jotta viestimien ja suullisten tulevien viestien tulvasta muodostuisi onnettomuudesta
selkeä kokonaiskuva, tarvitaan alusta jolla käsitellä tilannetta. Tällaisena alustana käytetään Peke-kenttäjohtojärjestelmää (PElastuksen KEnttäjohtojärjestelmä), jonka tiedot
päivittyvät VIRVE-verkon avulla tilannepaikan yksikköjen tietokoneille. Samoin johtokeskus voi luoda tilannekartalle tarvittavan peitepiirroksen resursseista ja siten helpottaa
kenttäjohtajan paineita. Järjestelmällä ohjataan myös alueen resursseja laajemmin, jotta
estetään ”tyhjiön” syntyminen johonkin osaan maakuntaa.

2.3 Saapuvan informaatiovirran käsittely
Kuvasta 2.2 selviää yksittäisen onnettomuuden selvitysprosessi.

Informaatio

alustava arvio

Alustavat käskyt

Tarkentava informaatio

Loppuselvitys

Ensitoimenpiteet

Tilannekuvan muodostaminen

Uudelleen arviointi

Johtopäätökset
Iteraatio
Tehtäväkäskyt

Kuva 2.2 Informaation käsittely operatiivisessa tilanteessa

Operatiivisissa tilanteissa pelastustoimelle saapuva informaatio on alustavasti esikäsitelty hätäkeskuksen toimesta. Hätäilmoituksen ottaa vastaa hätäkeskuksen hälytyspäivystäjä (ottaa vastaan hätänumeroon 112 soitettuja hätäilmoituksia), muodostaa itselleen alustavan arvion avun tarpeesta, ja suorittaa hälytyksen valitsemansa onnettomuustyypin mukaan. Hälytysohje noudattaa lähimpien tarkoituksenmukaisten yksiköiden
hälyttämistä. Lähetetty hälytysviesti sisältää hälytystietojen (onnettomuustyyppi, paikannus) lisäksi hälytysohjeen mukaisille pelastusyksiköille suunnatun tehtäväilmoituk-
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sen. Vakinaiset asemat samoin kuin VPK-asema saavat hälytyksen VIRVE-verkon välityksellä, ja tämän lisäksi sopimuspalokuntalaiset hälytetään SMS-tekstiviesteillä (Short
Message Service). Toisena reittinä voidaan käyttää pelastuslaitoksen LAN-verkkoa ja
paloasemien AVACK-info viestijärjestelmää (valvomon hallintaohjelma). Pelastustoimien johtaja P3 muodostaa oman käsityksensä tilanteesta hälytysviestin ja yksiköiltä
saamiensa viestien perusteella (VIRVE-viestit). Hän suorittaa iteraatiokierroksen ja uudelleenarvio tilanteen ja samalla tarkentaa tehtäväkäskyjä. Kierroksia suoritetaan kunnes tilanne on selvitetty. Loppuselvityksessä pelastustoimien johtaja laatii onnettomuusselostuksen, joka lähetetään valtakunnalliseen onnettomuuksien seurantajärjestelmään
(PRONTO). [7].
Päätöksenteon ja tilannekuvan muodostamisen ketjussa tärkein viestiväline on
VIRVE-puhelin, jolla vastaanotetaan informaatiota ja lähetetään toimintakäskyjä yksiköille. Valvomossa tai pelastuslaitoksen johtokeskuksessa ylläpidettävää tilannekuvaa
myös täydennetään pelastustoimen kenttäjohtajan (P3) toimesta.

2.4 Valvomo (viestikeskus)
Valvomolla tarkoitetaan tässä työssä pelastuslaitoksella toimivaa toimielintä, joka tarkkailee ja koordinoi laitoksen toimintaa. Valvomoiden perustaminen ei suoranaisesti johdu hätäkeskusuudistuksesta, mutta sen myötä eri viranomaiset ovat perustamassa valvomoita resurssiensa valvojiksi. Perustamistyöt liittyvät myös oleellisilta osin johtamistoiminnan kehittämiseen.
Valvomot ovat muodostumassa pelastustoimen tietoliikenteen solmukohdaksi. Niiden tarkoitus ei ole korvata hätäkeskusta, vaan toimia pelastuslaitosten logistiikkakeskuksina ja etenkin suuronnettomuuksissa ruuhkan purkajina. Hätäkeskusuudistuksen
myötä myös joitakin sen aiemmin tuottamia palveluja ollaan siirtämässä pelastuslaitosten hoidettaviksi. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi radioliikenteen nauhoitus, lisäresurssien hälytykset ja etenkin hälytysviestien välitys paloasemien yksiköille. Edellä
mainittujen asioiden johdosta sisäasiainministeriö on kehottanut laitoksia perustamaan
valvomon. Haasteelliseksi valvomotyöskentely muodostuu, jos pelastuslaitos kuuluu
useamman hätäkeskuksen alaisuuteen. [8]
Edellä mainittujen seikkojen johdosta tulee valvomolla olla kattavat viestiyhteydet.
Sen on kyettävä suoriutumaan tehtävistään myös vaikeissa olosuhteista, jolloin tietoliikenne helposti ruuhkautuu. Yhteydet tärkeisiin tietopankkeihin eivät myöskään saa olla
kriittisiä ja niiden käytettävyys on varmistettava. Varminta niiden sijoittaminen on itse
valvomoon, joskin varmuuskopiointi on syytä järjestää luotettavalla tavalla.
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2.5 Pelastustoimen johtokeskus
Pelastustoimen johtokeskus sijaitsee pääsääntöisesti keskuskunnan alueella sijaitsevan
paloaseman valvomo- tai väestönsuojatiloissa. Johtokeskuksen tarkoitus on johtaa maakunnallisesti pelastustoimea kriisitilanteessa.
Johtokeskuksen toiminnot aloitetaan päivystävän pelastusviranomaisen tai valvomon toimesta tilanteen niin vaatiessa. Toiminnan aloittamisesta on laadittu ohje.

2.6 Kuntien johtokeskukset
Kuntien velvollisuus on onnettomuustilanteissa huolehtia asukkaittensa tarpeista. Kunnan johtamista koskevia erityisiä säännöksiä onnettomuustapausten varalle ei ole olemassa. Kuntaa johdetaan kuntalaissa (365/95) määriteltyjen periaatteiden mukaisesti
myös kriisitilanteissa.
Kunnan kriisiajan johtamisorganisaatio perustuu normaaliajan toimintaorganisaatioon. Onnettomuustilanteissa viranhaltijaorganisaation rooli korostuu, ja tällöin on
merkittävää, että tällaisia tilannetta varten sekä toimintavalta että viestiketju on riittävän
selkeästi määritelty.
Kunnan johtokeskus sijaitsee kunnan varta vasten rakentamassa väestönsuojassa,
johon on varattu tilat eri hallinnonaloille ja heille on rakennettu tarvittavat viestiyhteydet. Johtokeskus miehitetään kriisitilanteessa ennalta laaditun suunnitelman mukaan.
Viestiyhteyksinä on oltava vähintään kiinteä puhelinyhteys sekä riittävä datansiirtoyhteys tarvittaviin tietopankkeihin. Langattomista yhteyksistä VIRVE- ja GSMyhteydet ovat nykyään välttämättömiä tiedonsaannin kannalta ja siten tarvittavan tilannekuvan muodostamisessa.

2.7 Pelastusyksiköt
Pelastusyksiköiden viestinsiirto tapahtuu pääsääntöisesti VIRVE- puhelimen välityksellä. Sammutusyksiköihin on useasti tämän lisäksi sijoitettu kaupallisia verkkoja käyttävä
GSM-puhelin. GSM-verkon valinta perustuu valitun verkon peittoon pelastusyksikön
toiminta-alueella.
Valtiovalta on voimakkaasti tukenut PEKE-kenttäjohtojärjestelmää myöntämällä
palosuojelurahaston avustuksia laitehankintoihin. Järjestelmä tuottaa pelastusyksiköille
niiden tarvitsemat hälytystiedot, jotka mahdollistavat sekä nopean onnettomuuden paikantamisen että tarvittavat resurssitiedot. Nämä tiedot ovat aluepelastuslaitoksen yksiköille varsin oleellisia, sillä niiden toiminta-alue on varsin laaja. Verrattuna aiempiin
kuntakohtaisiin rajoihin alueen yksittäisen palokunnan ympäristön tuntemus ilman tätä
järjestelmää on oleellisesti heikompaa.
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3 PELASTUSTOIMEN VIESTINTÄÄN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

3.1 Säädöspohja
Eri säädöksissä ja johtamisoppaissa on useita mainintoja viestinnän merkityksestä onnettomuuksien johtamisesta. Joissakin niistä on asetettu eri viranomaisille velvollisuuksia asian suunnittelemiseksi ja hoitamiseksi. Pääperiaatteena on, että vastuu viestinnästä
ja toiminnasta on pelastustoimia johtavalla viranomaisella.
Viestintävastuut on määritelty viestintäohjeissa normaaliolojen häiriötilanteiden,
erityistilanteiden ja poikkeusolojen tilanteiden varalta. Viestinnän vastuujako ja toimintamallit pidetään mahdollisimman pitkään normaaliolojen kaltaisina. Tarpeen mukaan
resursseja lisätään valmiussuunnitelmien mukaan. [9]

3.2 Asiaa käsittelevät projektit ja hankkeet
Muutoshankkeet pelastustoimen tietojärjestelmissä ja toimintamalleissa tuovat mukanaan mittavia uudistuksia turvallisuusviranomaisten toimintaympäristössä. Hätäkeskusuudistuksen ja tietotekniikan uudistusten myötä on syntynyt tarve kehittää hätäkeskuksen piirissä toimivien viranomaisten järjestelmiä ja viestintää.
Järjestelmien uudistustyössä huolehditaan myös tietojärjestelmien yhteensopivuudesta poliisin-, pelastustoimen- ja ensihoidon tietojärjestelmien kanssa. Viranomaisten
ja hätäkeskusten työtä tehostetaan ja samalla mahdollistetaan hätäkeskustietojärjestelmän etäkäyttö.
PELTI-hankkeen raportissa on kartoitettu meneillään olevia turvallisuustoimijoiden
kehittämishankkeita ja arvioitu niiden vaikutuksia suhteessa hankkeeseen. Meneillään
olevia kehityshankkeita ovat muun muassa TOTI- (TOiminnan ja TIetotekniikan kehityshanke hätäkeskuksissa) ja KEJO-hankkeet (KEnttä JOhtojärjestelmän kehityshanke),
jotka määrittelevät eri viranomaisten järjestelmien tarpeita ja rajapintoja. PELTIhankkeen työpajoissa on hyödynnetty ja jatkojalostettu näiden hankkeiden tuottamia
tietoja. [3]

3.2.1 PEKE, KEJO ja JOTKE
PEKE on ei-kaupallinen järjestelmä ja se kehitettiin poliisin (POKE) kenttäjohtojärjestelmästä (Poliisi 2007). Käyttöönotostaan alkaen se on kilpaillut aiemmin joissakin pelastuslaitoksissa käyttöönotetun kaupallisen Merlot-järjestelmän (Logica) kanssa. Kehitteillä oleva uusi kenttäjohtojärjestelmä (KEJO) tulee todennäköisesti korvaamaan tulevaisuudessa molemmat edellä mainitut järjestelmät [10].
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Järjestelmän käyttöpaikkoja ovat pelastustoimen johtamispaikat (valvomo, johtokeskus) ja ajoneuvot (johtoauto, johtokeskusauto ja sammutusauto). Sen ominaisuuksia
ovat muun muassa tehtävien vastaanotto hätäkeskuksesta (hätäilmoitukset paikkatietoineen), omien tilatietojen lähettäminen (vapaa, matkalla), muiden tilatietojen vastaanottaminen (lähtöilmoitukset), navigointi, karttatasot (kohdetietoja) sekä viestitys [11].
KEJO oli osa TOTI 2-hanketta. Sen tavoitteena oli määritellä tulevaisuuden kenttäjärjestelmä, joka on osa yhteistä tapahtumankäsittelyjärjestelmää, ja tukee kunkin järjestelmää käyttävän viranomaisen kenttätoimintaa ottaen huomioon viranomaiskohtaiset
tiedonsaantitarpeet ja erityispiirteet. Mukana hankkeessa olivat poliisi-, pelastus- ja sosiaali- ja terveystoimi sekä rajavartiolaitos. Kenttäjärjestelmä liittyy reaaliaikaisesti ja
saumattomasti viranomaisten yhteiskäyttöiseen tietojärjestelmään (TOTI) ja kunkin
viranomaisen omiin toiminnanohjausjärjestelmiin. KEJO-hankkeen lopputuloksena syntyivät vaatimusmäärittelydokumentit, joita voidaan käyttää hyväksi kenttäjärjestelmien
hankintaprosessissa. Lisäksi hankkeessa tuotettiin esitys viranomaisten yksikkötunnusmallin uudistamisesta. KEJO jatkui siten, että syksyyn 2011 mennessä selvitettiin sen
kustannus- ja tehokkuusvaikutukset. Järjestelmän käyttöönotto on ajoitettu vuoteen
2015, jolloin otetaan käyttöön myös uusi hätäkeskusohjelmisto [12].
JOTKE (tilannekuvausjärjestelmä) on pelastustoimen käytössä oleva nykyaikaisia
verkkotekniikoita hyödyntävä tilannekuvajärjestelmä. Se valmistui alkuvuodesta 2008.
Järjestelmän pääasialliset käyttäjät ovat sisäasiainministeriön pelastusosasto, aluehallintoviranomaiset ja pelastuslaitokset. JOTKE muodostaa pelastustoimen osuuden koko
sisäasiainministeriön hallinnonalan tilannekuvan muodostamisesta ja siitä toimitetaan
pelastustoiminnan tilannekuva sisäasiainministeriön tilannekuvajärjestelmän kautta valtioneuvostolle ja muille yhteistoimintaviranomaisille.
Hätäkeskukset siirtävät tietoverkon välityksellä hätäilmoitus- ja hälytystiedot pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastointijärjestelmään ja JOTKE muodostaa pelastustoimen tilannekuvan. Lisäinformaatiota järjestelmä saa sekä Säteilyturvakeskuksen ja
Ilmatieteen laitoksen järjestelmistä. Näistä tiedoista muodostuu aluehallintoviranomaisille pelastustoiminnan tilannekuvaa läänin näkökulmasta katsottuna. Järjestelmää kehitetään edelleen varsin niukan budjetin turvin.

3.2.2 PELTI- hanke (2010)
PELTI (PElastustoimen Langattoman TIedonsiirron tarpeet tulevaisuudessa) hanke toteutettiin vuonna 2010 ja siinä selvitettiin pelastustoimen langattoman tiedonsiirron tarpeita 5 - 10 vuoden sisällä. Vaikka tarpeet eroavat muun muassa pelastuslaitoksen koon
ja maantieteellisen sijainnin mukana, myös yhteisiä kaikkia hyödyttäviä asioita uskotaan löytyvän. [13]
”PELTI-hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat todelliset tiedonsiirron tarpeet pelastusviranomaisen näkökulmasta ja mitä palveluita tarvitaan operatiivisessa
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toiminnassa. Samalla tarkastellaan VIRVE-verkon teknisiä valmiuksia nyt ja tulevaisuudessa. Meitä kiinnostaa myös se, mitä muita tiedonsiirtotapoja on olemassa,
mitä niiden käyttöönotto pelastustoimelta vaatii ja mikä on niiden käytettävyys.” [3]
Hannu Rantaman ja Kari Junttilan laatimassa tutkimusraportissa esitetään kolme eri
mahdollisuutta kehittää pelastustoimen langatonta tiedonsiirtoa. Ensimmäisessä skenaariossa kaikki palvelut turvattaisiin VIRVEn avulla mikä edellyttäisi laajakaistaratkaisun
toteutumista. Toistaiseksi TETRAn (TErrestrial Trunked RAdio, Standardoinut European Telecommunications Standards Institute, ETSI) laajakaistaratkaisua ei ole voitu määritellä. Toisessa vaihtoehdossa nopeat datapalvelut toteutettaisiin muilla verkoilla VIRVEn jäädessä sen alkuperäiseen tarkoitukseen. Tämä tarkoittaisi mahdollisesi kaupallisten verkkojen käyttöä viestinnän tukena. Kolmannessa vaihtoehdossa VIRVE korvattaisiin muulla ratkaisulla. Tämä voisi tapahtua tulevaisuudessa TETRA-pohjaisen nykyjärjestelmän tullessa tiensä päähän. [3]

3.2.3 TOTI-hanke (2008 - 2009)
TOTI-hanke käynnistettiin syksyllä 2008. Hanke koski Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämistä ja sen tavoitteena oli parantaa hätäkeskusten
toimintaa. Hankkeen tarkoituksena oli parantaa viranomaisyhteistyötä ja sitä kautta tarjottavia turvallisuuspalveluja. TOTI-hanke päättyi vuonna 2009.
TOTI-hanketta jatkettiin TOTI 2-hankkeella, joka loi kolme alaprojektia pääprojektiin. Alaprojekteja ovat:
1. KEJO (KEnttäJOhtojärjestelmien määrittelyprojekti) järjestelmien määrittelytyö
suoritettiin eri viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoituksena oli luoda toimiva ja
hätäkeskusohjelmistoon sopivat rajapinnat.
2. TOKE (TOiminnan KEhittämisen projekti).
3. HAKA (HAnkinta- ja Käyttöönoton Aloituksen projekti).
Toiminnan kehittämiseen kuuluu viranomaisyhteistyön kehittämisen lisäksi työskentelyn rationalisointi ja salityöskentelyn kehittäminen, sekä hätäkeskusten verkottaminen.
Lisäksi kehitetään teknistä toimintaympäristöä tukemaan 112-toimintaa sekä hätäkeskusten päivystystoiminnan että kentän viranomaisyksiköiden näkökulmasta.
Tärkeänä tavoitteena oli muun muassa luoda yhteistyöhön pohjautuvia toimintamalleja eri viranomaisten yhteisten operatiivisten toimien suorittamiseksi. Erittäin tärkeäksi
katsottiin kenttäjärjestelmien vaatimusmäärittelyjen yhteensovittaminen hälytyskeskusten järjestelmään. Toimintojen yhtenäistäminen katsottiin tärkeäksi, koska hälytyskeskukset toimivat verkottuneesti, joten valtakunnallisesti on pakko luoda yhtenäiset toimintamallit kaikille laitoksille ainakin seuraavissa asioissa:
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Hälytysviestit täytyy sisällöllisesti yhdenmukaistaa.
Viestiliikennekäytännöt ja puheryhmien käyttö on samoin yhdenmukaistettava.
Hälytysohjeiden muoto on yhdenmukaistettava (vaste-ehdotusten sisältö on
edelleen se, missä otetaan huomioon alueen erityispiirteet).
Yksikkötunnusten ja muiden vastaavien valtakunnallinen yhdenmukaistaminen
mahdollistaa verkottuneen mallin luomisen.
On yhdenmukaistettava sopimuspalokuntien hälytysviestien sisällöt ja tehtävän
välittämiseen käytettävät järjestelmät (ei enää useita erilaisia viestejä ja alueellisesti poikkeavia malleja). [14]
Hanke valmistui aikataulun mukaan. Projektin aikana heräsi kuitenkin kysymyksiä,
joihin haluttiin ratkaisu. Tämän johdosta päätettiin määrittelyä jatkaa TOTI 2 hankkeena.

3.2.4 TOTI 2- hanke (2010 – 2011)
TOTI 2-hankkeen toiminnallisena tavoitteena on jatkaa toiminnan kehittämistä. Projekti
toimii pelastuslaitosten yhteisenä kehittämishankkeena, jonka toimii TOTI 2-hankkeen
rajapintana sen osaprojekteille.
Hankkeen toisessa vaiheessa toteutettiin määrittelyvaiheessa kuvatun tietojärjestelmän hankinta, sekä tietojärjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu. Lisäksi
toteutettiin kentän viranomaistoimijoiden käyttöön tulevan kenttäjärjestelmän toiminnalliset määreet sekä vaatimusmäärittely.
Kuten hankkeen ensimmäisessäkin vaiheessa, myös TOTI 2:ssa ovat mukana Hätäkeskuslaitoksen lisäksi kaikki päivittäiseen 112-toimintaan osallistuvat tahot. Mukana
ovat poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi ja rajavartiolaitos. Kaksi ensimmäistä vaihetta hankkeesta on jo toteutunut. Varsinaisen tietojärjestelmän toimittaa Insta
Defsec Oy. Järjestelmän käyttöönotto on ajoitettu vuoden 2015 loppuun mennessä.
Hankittavan tietojärjestelmän elinkaareksi on arvioitu yli kymmenen vuotta. [3]

3.3 Käytettävät laajakaistateknologiat
Laajakaistayhteydet jaetaan karkeasti kahteen luokkaan: kiinteät yhteydet ja langattomat
yhteydet. Kiinteät yhteydet ovat vielä nykyään selvästi yleisempiä johtuen niiden paremmasta tiedonsiirtokyvystä ja häiriöttömyydestä. Verkon perustana on siirtotie eli
kaapelointi tai langaton yhteys. Kaapeleina lähiverkossa käytetään parikaapelia tai valokuitua ja langattomana yhteytenä WLAN-tekniikkaa. Laajakaistateknologioita ovat
muun muassa kaapelimodeemi, ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), valokuitu, 3G, WLAN, @450, datasähkö ja WiMax (Worldwide interoperbility for Microwave
Access).
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3.3.1 Kiinteät viestiyhteydet
ADSL
ADSL-laajakaistateknologia hyödyntää kiinteitä lankapuhelinverkkoja, jossa tiedonsiirto tapahtuu samoissa kuparikaapeleissa kuin puheen siirto. Koska perinteinen puhelinliikenne hyödyntää vain osaa tarjolla olevasta kaistanleveydestä, voidaan dataa siirtää
puhelinverkon käyttämätöntä kaistaa hyödyntäen. Puhe- ja datansiirtokaistat erotetaan
toisistaan jakosuotimella, ja tämä mahdollistaa puhelinliikenteen ja datan siirron samanaikaisuuden. ADSL-teknologian eduksi voidaan laskea sen tarjoama oma kaista loppukäyttäjälle. Kaistaa ei siis jaeta muiden saman alueen käyttäjien kanssa. Yhteyden käyttäjä saa tilaamansa yhteysnopeuden, joka ei riipu muista saman alueen käyttäjistä.
ADSL-yhteyden muodostamiseen operaattorin ja käyttäjän välille käytetään puhelinpistokkeeseen kytkettävää ADSL-modeemia ja operaattorin verkossa olevaa DSLAM
(Digital Subscriber Line Access Multiplexer) keskitintä. Mikäli samassa tilaajayhteydessä on lankapuhelinliittymä, tarvitaan lisäksi jakosuodin. Modeemin ja keskittimen
protokollapinoihin kuuluvat: Ethernet, IP, PPP (Point to Point Protocol), AAL5 (ATM
Adaptation Layer 5), ATM (Asynchronous Transfer Mode) ja ADSL. IP-paketit kulkevat siten ATM-paketteina modeemin ja keskittimen välillä. Yhteyden molemmissa päissä lähtevät IP-paketit pilkotaan ATM-paketteihin sopiviksi ja vastaavasti tulevat kootaan uudelleen IP-paketeiksi. Yhteyden nopeuteen vaikuttavat sekä käyttäjän etäisyys
paikallisvaihteesta että puhelinkaapelin ominaisuudet ja käytettävä ADSL-teknologia.
Yleinen käytäntö on epäsymmetrinen yhteys. Tällöin maksimi siirtonopeus verkosta
käyttäjälle (downstream) on 24 Mbps ja käyttäjältä verkkoon (upstream) 1 Mbps. Käytettyjä standardeja ovat: ADSL (ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.DMT), ITU
G.992.2 (G.Lite)), ADSL2 (ITU G.992.3, ITU G.992.4, ITU G.992.3 Annex J, ITU
G.992.3 Annex L) ja ADSL2+ (ITU G.992.5, ITU G.992.5 Annex M). Nopeutta voidaan kasvattaa käyttämällä VDSL-tekniikkaan (Very-high-bit-rate digital subscriber
line) perustuvaa modeemia. Tällöin nopeudeksi saadaan downstream 55 Mbps ja upstream 3 Mbps. Saavutettavaan nopeuteen vaikuttaa merkittävästi välittävän kupariparikaapelin pituus (maksimissaan 1,9 km) ja laatu.
Nykyiset pelastuslaitosten virtuaaliset LAN-verkot käyttävät hyväkseen puhelinverkkoa tai erillistä data-kaapelointia. Pelastustoimen kiinteät yhteydet perustuivat aluksi ADSL-tekniikkaan mutta nykyään aluedataverkkoon (ADV) voi liittyä suoraan reitittimellä tai kytkimellä. [15; 23]
Valokuitu
Nykyään tietoliikenteessä on siirrytty valokuituun. Tämä teknologia takaa suuren tiedonsiirtokykynsä ansiosta käyttäjille nopeat Internet-yhteydet. Sitä käytetään nykyään
yleisesti runkoverkkojen rakentamisessa kaupunkien ja maiden välillä. Valokuitu ja sen
tuomat edut yksittäisille käyttäjille eivät vielä ole laajamittaisesti käytössä, mutta mo-
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nissa kunnissa on tehty periaatepäätökset kyseisen palvelun tarjoamiseksi yksityistalouksille.
Valokuituteknologian suurin etu on sen tiedonsiirtokapasiteetti. Käytettävä taajuusalue on huomattavasti suurempi kuin kuparikaapelissa tai langattomassa teknologiassa
käytetyt taajuudet, ja se mahdollistaa siirtokaapelissa huomattavasti suuremman datasiirtomäärän aikayksikössä. Kaapelointeina käytetään joko yksimuotokuitua, jolloin
yhteysetäisyys voi olla 40 km tai monimuotokuitua jolloin se on 100 – 2000 metriä.
Kuidun ydin (halkaisija 5 – 50 mikrometriä) on valmistettu joko lasista tai muovista ja
päällystetty kuorirakenteella. Tietovirran kuljettamiseen kuituverkossa käytetään satojen
terahertsien taajuista moduloitua LED- (Light Emitted Diode) tai laservaloa. Käytössä
olevien kaistojen aallonpituudet ovat: 0,85 µm, 1,3 µm ja 1,55 µm. Kaistanleveys kaikilla kaistoilla on 25,0 – 30,0 GHz. Yksittäisen kuidun tarjoama kaista voidaan jakaa eri
kanaviin WDM-tekniikalla (Wavelenght Division Multiplexing), jossa kanavat edustava
eri aallonpituuksia. Kanavia oli aluksi 40, joiden siirtokyky oli 2,5 Gbps kanavaa kohti.
nykyään käytettäviä kanavia on 192, joiden siirtokyky on 10 Gbps tai 64:ää, jolloin siirtokyky on 40 Gbps. ITU:n suositus optisiin verkkoihin OTN (Optical Transport Network) on ITU-T G.709 ja siinä OUT1 – 4. Myös IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) on standardissaan IEEE 802.3ah määritellyt optista tiedonsiirtoa.
Kaapeloinneissa käytettäviä standardeja ovat: EN 60794-1-1 yleiset rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset, EN 60794-1-2 testausmenetelmät, EN 60794-2 sisäkaapeleiden vaatimukset ja EN 60794-3 ulkokaapeleiden vaatimukset. Kuituverkon etuna on
myös sähköisten häiriöiden välttäminen ja se voidaan vetää tilojen läpi, joissa edellytetään tiukkoja sähköturvallisuusmääräyksiä.
Verkkoratkaisuna voi olla esimerkiksi passiivinen optinen siirtoverkko PON (Passive Optical Network). APON (ATM Passive Optical Network) toimii samalla tavalla
kuin ATM-verkot. BPON (Broadband PON) perustuu APON:iin, mutta siinä käytetään
WDM-tekniikkaa. Sen etuna on suurempi siirtonopeus. GPON (Gigabit PON) tukee
suurempia nopeuksia ja pakettikytkentäistä datan siirtoa. EPON (Ethernet PON) on
IEEE:n kehittämä pakettikytkentäisen datan siirtoon soveltuva verkkoratkaisu. Kuituverkon maksiminopeus käyttäjälle on tilaajakohtainen. Kuituverkossa käytettäviä teknologioita ovat: FTTB (Fibre To The Building) valokaapeli talojakamoon saakka, FTTC
(Fibre To The Curb) valokaapeli katujakamoon/liityntäverkon haaroitus-pisteeseen,
FTTH (Fibre To The Home) liityntäverkko koteihin ja FTTN (Fibre To The Node) valokaapeli alueella sijaitsevaan solmupisteeseen. [23]
Käytettävä valokuituteknologian kalleimpia osia ovat päätelaitteet. Valokuituyhteyksiä varten joudutaan asentamaan myös uudet kaapelit, koska olemassa olevia kuparikaapeleihin perustuvaa teknologiaa ei voida hyödyntää. Nämä kustannustekijät hidastavat kyseisen teknologian käyttöönottoa.
Valokuituyhteys tarjotaan paloasemille samaan aikaan alueen muiden käyttäjien
kanssa. Tällä hetkellä vain taajamissa sijaitsevien isompien paloasemien tietoverkko
hyödyntää valokuitutekniikkaa.
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Kaapelimodeemi
Kaapelitelevisioverkko eli KTV on alun perin luotu yksisuuntaisia televisiolähetyksiä
varten. Koska kaapelitelevisiolähetykset eivät käytä koko sille varattua taajuuskaistaa,
voidaan osa sen kaistasta varata Internet-yhteydelle. Kaapelimodeemiliittymät perustuvat siis kaksisuuntaistettuun kaapelitelevisioverkkoon, jota käytetään yhteyden luomiseen käyttäjän suuntaan sekä käyttäjältä verkkoon.
Yhteys Internetiin toteutetaan yhdellä paluusuuntaisella taajuuskaistalla ja yhteys
tilaajalle toisella myötäsuuntaisella kaapelimodeemikäyttöön varatulla taajuuskaistalla.
Samassa verkon haarassa on Internet-liikennettä varten varattu yleensä useita myötä- ja
paluusuunnan taajuuskanavia, joiden tarjoamaa tiedonsiirtokapasiteettia kaapelimodeemit jakavat. Kaapelimodeemi muuntaa antennista tulevan signaalin tietokoneiden ja
muiden oheislaitteiden käyttämään muotoon (Ethernet) esimerkiksi WLAN-tukiasema
ja kytkin. Verkko tunnistaa kaapelimodeemin sen MAC-tunnuksen (Media Access
Control) perusteella. Yhteyden tarjoaja mahdollistaa verkon Internet-käytön verkkoon
asennetulla CMTS (Cable Modem Termination System) laitteella [15]. CMTS on kaapelitelevisioverkon laitetilassa oleva koaksiaali- ja kuitukaapelit päättävä keskitin. Yhteys on kaksisuuntainen siten, että verkkoon menevät viestit (upstream) käyttävät televisiokanavia alempaa taajuutta (5 – 42 MHz) ja verkosta tulevat viestit (downstream)
ylempää taajuutta (550 – 750 MHz) kuin televisiokanavat (54 – 88 MHz ja radiotaajuus
(88 – 108 MHz). Järjestelmä toimii epäsymmetrisesti siten, että yhteys käyttäjältä verkkoon on maksimissaan 20 Mbps ja se on QSPK-moduloitua. Järjestelmässä käytetään
myös minisloteja (aikaikkunoita) ja modeemin lähettämiä paketteja joiden avulla modeemi määrittelee mihin palveluntarjoajan päätelaitteeseen se kytkeytyy. Tämän aikana
päätelaite määrittelee jokaiselle modeemille lähetysaikajakson ajankohdan. Lähetyksessä käytetään CDMA-tekniikkaa (Code Division Multiple Access, koodijakokanavointia)
törmäysten välttämiseksi. Yhteys palveluntarjoajalta käyttäjälle toimii toisin. Palveluntarjoajalla on käytössä vain yksi pääte, joten ei tarvita törmäyksen tunnistusta eikä minisloteja. latausnopeus käyttäjälle on maksimissaan 110 Mbps ja se on QAMmoduloitua hyötykuorman ollessa 184 bittiä. Kyseiset arvot riippuvat palveluntarjoajasta.
Suomessa kaapelimodeemiverkossa käytettäviä standardeja ovat euro DOCSIS 1.1,
2.0 ja 3.0 (Data Over Cable Service Interface Specification). kaapelointina verkossa
käytetään joko koaksiaali- tai valokaapelia. Tarvittavia laitteita ovat kaapelimodeemi ja
verkkokortilla varustettu tietokone. [23]
Kaapelimodeemiteknologiaa ei käytetä pelastustoimen piirissä. Tämä johtuu siitä,
että paloasemien tietoverkko päätettiin toteuttaa perinteisen puhelinverkon päälle ja vain
harvoilla paloasemilla on yhteys kaapelitelevisiojärjestelmään. Kyseisen järjestelmän
luotettavuudesta yhteiskunnan kriisitilanteissa ei ole varmuutta, sillä kyseinen käytettävä kaista jaetaan alueen käyttäjien kesken. Useiden käyttäjien varatessa kaistaa samanaikaisesti, kuten ongelmatilanteissa usein tapahtuu, voi muodostua ruuhkaa, joka estää
tarvittavan hätäviestiliikenteen.
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Datasähkö
Tiedon siirtoa sähköverkossa käytetään muun muassa laiteohjauksissa ja mittarien etäluvussa. Jos vaaditaan nopeampaa yhteysnopeutta, käytettävissä on datasähköteknologia
(PLC, Power Line Communications), jonka avulla laajakaistayhteys muodostetaan käytössä olevan sähköverkon avulla. Olemassa olevan kaapeloinnin ansiosta vältyttäisiin
kaapelivedoilta ja laite olisi käyttövalmis mistä tahansa sähköpistokkeesta. Datasähkössä käyttäjälle varataan oma taajuuskaista selvästi normaalin sähköverkon vaihtovirtataajuudesta (50-60 Hz) poikkeavalla taajuusalueella. Siirrossa käytetään laajaa taajuusaluetta (High Frequency-alue 3 – 30 Mhz) häiriösietoisuuden lisäämiseksi. Tällöin vältytään yhden häiriötaajuuden esiintymiseltä siirtokanavassa. Modulaatiomenetelmänä
toimii muun muassa OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Datasähköverkossa käyttäjien lähettämät viestit voidaan kuljettaa verkossa samanaikaisesti eri
taajuuksilla. Tällöin käytetään FDMA:ta (Frequency Division Multiple Access), jossa
käyttäjien siirtokanavat jaetaan eri taajuuksille. FDMA antaa jokaiselle tietovirralle erillisen kantoaallon taajuuden. Lähetyksessä yhdistetään monta moduloitua kantoaaltoa.
Datasähköverkossa voidaan myös käyttää TDMA:ta (Time Division Multiple Access),
jossa käyttäjä voi saada tiettynä hetkenä koko kanavan kapasiteetin, ja toisina hetkinä
kanava on muiden käytössä. TDMA toimii jakamalla tietyn radiotaajuuden aikaväleihin
ja myöntämällä näitä aikavälejä useille käyttäjille. Maksiminopeus datasähköverkossa
on 1 - 64 Mbit/s riippuen valmistajasta ja rakennuksen sähköverkosta. Tarvittavia laitteita ovat päätelaitteiden sovittimet ja tietokone. IEEE on standardoinut datasähkön dokumentillaan IEEE 1901.
Datasähkön käyttöönotolla on ollut monia ongelmia johtuen kaapeloinneista (kaapelointi kirjavaa eri rakennusten välillä) ja sähköverkkoon kytketyistä laitteista (häiriöt
sekä laitteista että laitteille). Monet yritykset datasähkön hyödyntämiseksi ovat näiden
syiden johdosta tyrehtyneet. Haja-asutusalueilla datasähköä on pyritty soveltamaan alueille, joilla ei ole kaapelitelevisioverkkoa ja joilta puuttuu perinteinen puhelinverkko.
Edellä mainittujen ongelmien ratkettua voitaisiin täten välttää verkon rakentamiskustannukset hyödyntäen nykyistä sähköverkkoa. Teknisten etäisyysrajoitusten takia kyseinen palvelu on liiketaloudellisesti realistinen vain taajamissa. Kehitystä hidastaa tämän
teknologian kanssa asiakkaista kilpailevat sekä puhelinverkkoa hyväksi käyttävä
ADSL- ja kaapelimodeemiteknologiat että langattomat yhteysratkaisut, joita on jo laajalti käytössä. [23]
Datasähköä ei käytetä pelastustoimen viestiliikenteessä muiden ratkaisuiden olemassaolosta johtuen. Kyseistä teknologiaa voitaisiin ehkä käyttää joidenkin väestösuojien tiedonvälitykseen.

3.3.2 Langattomat viestiyhteydet
Matkapuhelinverkon liittymät ovat yleistyneet Suomessa räjähdysmäisesti vuoden 2008
aikana. Liittymiä voidaan hyödyntää myös datan siirtoon. Dataliikenteen osuus GSM-
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verkossa on kasvanut huomattavasti älypuhelimien tultua yleisesti markkinoille. SMSpalvelut (tekstiviestipalvelut) ovat kasvaneet nopeasti samalla kun Internet-käyttö on
yleistynyt. GSM-verkoissa käytettävät tekniikat ovat: HSCSD (High Speed Circuit
Switched Data), GPRS ja verkon päälle kehitetyt EDGE-(Enhanched Data for GSM
Evolution) ja UMTS- (Universal Mobile Telecommunications System) tekniikat.
3G
3G-matkapuhelinverkon kattavuuden lisäännyttyä liittymiä voidaan tehokkaasti käyttää
pelastustoimen viestiliikenteessä. Liittymiä hyödyntää datan siirtoon UMTS- tai EDGEtekniikkaa. Käytettävä tekniikka riippuu yhteyden laadusta. 3G mobiiliteknologiat kykenevät tarjoamaan Internet-yhteyksiä teoriassa jopa yli 40 Mbit/s nopeudella. Liittymän yhteysnopeus riippuu kuitenkin saman 3G-tukiaseman yhtäaikaisten käyttäjien
määrästä, verkkosignaalin laadusta sekä siitä, käytetäänkö liittymää liikkeessä olevassa
ajoneuvossa.
3G-liittymiä on arvosteltu siitä, että toteutuvat yhteysnopeudet ovat usein esitettyjä
alhaisempia. Lisäksi 3G-liittymien vasteaika on huomattavasti kiinteitä liityntämuotoja
korkeampi. Haja-asutusalueilla 3G-liittymien nopeudet voivat jäädä jopa alle modeemitason.
Suomessa 3G-matkapuhelinverkot käyttävät 900 MHz, 1800 MHz ja 2100 MHz
taajuusalueita. Taajuusalue 900 MHz on sekä GSM- että UMTS-verkkojen käytössä.
1800 MHz taajuusaluetta käytetään toistaiseksi vain GSM-verkoille. Taajuusalue 2100
MHz on UMTS-verkon käytössä. Puhelut, tekstiviestit ja data kulkevat kaikilla edellä
mainituilla taajuuksilla. Käytettävissä oleva taajuusalue on jaettu kanaviin (channels),
joiden kaistanleveys on 200 kHz. Ylemmällä taajuudella olevia kanavia käytetään tukiasemalta puhelimeen (downstream) ja alempaa puhelimesta tukiasemalle (upstream).
Esimerkiksi 900 MHz taajuusalueella on 124 kanavaa kumpaankin suuntaan. Puhelin tai
laite käyttää samanaikaisesti kahta kanavaa yhteydenpitoon. Tieto kanavissa kulkee
TDM-kehyksissä (TDM frame), jotka koostuvat kahdeksasta aikaikkunasta datakehyksestä (data frame). Tämä tarkoittaa sitä, että kehyksessä voi olla kahdeksan eri käyttäjän
tietoa. Datakehys on 148 bitin mittainen ja se sisältää tiedot aloituksesta, lopetuksesta,
synkronoinnista ja lähetyksen laadusta (data/ääni) sekä hyötykuorman. TDM-kehykset
kootaan multiframe-kehykseen, joita siinä on 26 kappaletta. Kehystä 12 käytetään järjestelmän ylläpitoon ja kehys 25 on varattu tulevaisuuden käyttöön. Netti toimii myös
GSM-verkossa, mutta huomattavasti hitaammin kuin UMTS-verkossa. Modulointitekniikkana käytetään GMSK-tekniikkaa (Gaussian Minimum Shift Keying).
Verkossa käytettävät teknologiat ovat GPRS (2,5G), EDGE (2,75G), UMTS (3G) ja
HSDPA (High Speed Data Packet Access) (3,5G). GPRS-yhteydellä voidaan teoriassa
saavuttaa 114 kb/s tiedonsiirtonopeus, mutta käytännössä se siirtokyky on noin 40 kb/s.
Vasteaika on myös suurehko eli noin 600–700 ms. EDGE on suunniteltu pakettikytkentäisen datan siirtoon ja se perustuu GPRS-tekniikkaan. Se käyttää TDM-kehyksessä
useampaa aikaikkunaa ja sen maksimi tiedonsiirtonopeus on 473,6 kbps. Käytännön
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maksimisiirtokyky on noin 300 kbps. UMTS on kolmannen sukupolven teknologiaa,
joka perustuu GSM-standardiin. Sen tiedonsiirtokyky maksimissaan on 384 kbps.
HSDPA nopeuttaa liikennettä verkosta päätelaitteelle. Käytetty nopeus on yleensä 1,8 14,4 Mbit/s. Tiedonsiirtonopeus on todellisuudessa huomattavasti pienempi. Matkapuhelinverkkojen tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat pääasiassa käytetyt päätelaitteet ja
yhteyden laatu.
Yhteyden vaatimat laitteet ovat 3G-modeemilla tai -kortilla varustettu tietokone tai
älypuhelin. Siirryttäessä kannettaviin tietokoneisiin on niissä valmiina kyseinen ominaisuus. Useimmissa tapauksissa laitteille tulee lisäksi asentaa yhteydentarjoajan määrittämiä ohjelmia ja ajureita.
GSM-verkon tietoturva perustuu käyttäjän autentikointiin ja radiorajapinnan salaukseen. Autentikoinnissa tarvittava tilaajakohtainen salausavain Ki sijaitsee SIM-kortilla
(Subscriber Identity Module) ja AuC:ssä (Autentication Center) samoin kuin tarvittavat
algoritmit A3 ja A8. Puhelimen kirjautuessa verkkoon AuC laskee algoritmien A3 ja A8
sekä tilaajan K1:n avulla niin kutsutun salaustripletin RAND (RANDom number) ja
SRES (Signed RESponse). RAND on tarkistuskohtainen satunnaisluku, joka lähetetään
tilaajalle. Tilaajan puhelin laskee algoritmillä A3 parametreinä Ki ja RAND SRES:n.
Tämä lähetetään VLC:n (Visitor Location Center), joka vertaa AuC:n ja tilaajan SRESlukuja. Jos luvut ovat samat, niin yhteys voidaan muodostaa. Ilmarajapinnan salaukseen
käytetään Kc-avainta, joka on muodostettu tilaajapuhelimessa sekä AuC:ssä algoritmillä
A8 parametreinä Ki ja RAND. Lähetyksen salaamiseen käytetään Kc.n lisäksi algoritmiä A5 ja superkehyksen järjestysnumeroa sekä XOR-operaatiota. Järjestelmää ei ole
kuitenkaan salattu päästä päähän. Toisena langattomana alueellisena verkkona pelastustoimen kannalta voidaan sen salaus katsoa riittäväksi puheliikenteessä. Liityttäessä pelastustoimen sisäverkkoon on VPN-yhteyden käyttö välttämätöntä turvallisuussyistä.
[23]
Kyseinen verkko sen käyttämät teknologiat ovat yleisesti pelastustoimen käytössä ja
lähes ainoa sopimuspalokuntalaisten hälytystapa. Monien pelastuslaitosten normaalit
puhelintoiminnot ovat viime aikoina myös siirtyneet käyttämään matkapuhelinverkkoja.
4G
Neljännen sukupolven matkapuhelinverkon yleisnimitys on 4G ja sen kautta tarjotaan
IP-pohjaisia palveluja. 4G-mobiililaajakaista on nopea ja langaton laajakaistapalvelu,
jonka yhteysnopeus on moninkertainen 3G verkkoon verrattuna. Liittymän nopeus riippuu kuitenkin verkon kuormituksesta, asiakkaan ja tukiaseman välisestä etäisyydestä ja
käytettävästä päätelaitteesta.
Pitkään on keskusteltu, mitä tekniikkaa voidaan virallisesti kutsua 4G:ksi. ITU on
määritellyt seuraavat tekniikat, jotka täyttävät 4G:n määritelmän: LTE-Advanced, WirelessMAN-Advanced (IEEE P802.16m), LTE (Long Term Evolution), WiMAX ja 3Gverkkoon perustuva UMTS dual carrier. Tämä tarkoittaa, että tuolloin on kaksi 3Gyhteyttä samanaikaisesti käytössä. LTE-Advanced kehityksestä vastaa 3GPP (3 Genera-
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tion Partnership Project) kehitettäessä UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access
Network) viestiverkkoa. Se täyttää IMT-Advanced vaatimukset ITU-R. Tavoite on tarjota yli Gbps siirtonopeutta alhaisilla kustannuksilla. LTE-Advanced teknologia mahdollistaa jopa 100 MHz kaistanleveyden ja käyttää edistyksellistä MIMO-tekniikkaa
(Multiple Input Multiple Output). 3 GPP:n release 8 mukaan voidaan käyttää 2*2 tai
4*4 MIMO-tekniikkaa, jolloin siirtonopeudet downlink ovat 300Mbps tai 150 Mbps ja
siirtonopeus uplink on 75 Mbps.
Neljännen sukupolven langattomassa verkossa on datasiirtotien nopeudeksi arvioitu
ilman MIMO-tekniikkaa 100 Mbit/s latausnopeus ja 20 Mbit/s lähetysnopeus. ITU:n
määritelmä 4G:n nopeuksista poikkeaa tästä huomattavasti, latausnopeus paikallaan 1
Gbit/s ja 100 Mbit/s liikuttaessa. [23; 33]
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
WiMAX on langaton digitaalinen verkkoratkaisu, joka tunnetaan myös nimellä IEEE
802.16 – suosituksissa. Teknisesti WiMAX on tarkoitettu kiinteitä yhteyksiä varten,
mutta se mahdollistaa myös liikkuvat yhteydet. WiMAX voi tarjota langattomien laajakaistaverkkojen palveluja (BWA) jopa 50 km kiinteiden asemien välillä yhteysnopeuden ollessa 1 Gbps, ja 3-10 kilometriä liikkuvien asemien välillä yhteysnopeuden ollessa 100 Mbps.
WiMAX-tekniikan tarkoituksena on tarjota käyttäjille liikennöintinopeuksiltaan
kaapelimodeemiluokan palveluja, jotka eivät ole sidoksissa kiinteisiin rajoihin. Sen toimintaa voidaan verrata WLAN-verkkoon, joskin sen toiminta-alue on huomattavasti
kattavampi. Laajan kantoalueensa ja langattomuutensa ansiosta WiMAX sopii hyvin
laajakaistayhteyksien tarjoamiseen harvaan asutuille seuduille. Se sisältää tietoturvakerroksen, jonka tehtävänä on huolehtia avainten hallinnasta, autentikoinnista ja välitettävän tiedon salaamisesta. Voimassa olevia WiMAX-standardeja ovat 802.16.2-2004,
802.16k-2007, 802.16-2009, 802.16j-2009, 802.16h-2010 ja 802.16m-2011. Järjestelmä
on suunniteltu alun perin välittämään langattomasti IP-paketteja ja mahdollistamaan
niiden välitys lankaverkkoon vähäisillä operaatioilla. Se perustuu OFDM-teknologiaan
samoin kuin WLAN. Järjestelmä on hyvin optimoitu ja se muistuttaa hyvin läheisesti
4G-verkkoteknologiaa. WiMAX-teknologialta odotetaan paljon, ja sen uskotaan tulevaisuudessa kilpailevan matkapuhelinverkon kanssa alueilla, joihin kaapeleiden veto ei
ole taloudellisesti kannattavaa. Teknologiaa saatetaan käyttää tulevaisuudessa liikkuvan
kuvan välitykseen pelastustoimessa. [15; 23]
@450
@450-liittymät hyödyntävät Digitan rakentamaa langatonta tiedonsiirtoverkkoa. Verkon
avulla pyritään tarjoamaan kaikkialle Suomen alueelle riittävät verkkopalvelut. Kyseisten verkkoliittymien maksiminopeus on 1 Mbit/s.
@450 on Digitan rakentama langaton laajakaistaverkko, joka perustuu Flarionin
kehittämään Flash-OFDM-tekniikkaan (Fast Low-latency Access with Seamless Handoff, Orthogonal Frequency Division Multiplexing), sen on määritelty ETSI asiakirjassa
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ERM (European Reference Materials) TG39 vedos 450 MHz CDMA UE standardi,
V0.0.6, useita muunnoksi Flash-OFDM:ään. Verkko käyttää entistä NMT-450 -verkon
taajuusaluetta, joka on suhteellisen matala taajuusalue ja soveltuu sen myötä suuren
alueen kattavan verkon rakentamiseen. Datame Oy:stä tuli 9. maaliskuuta 2011 @450laajakaistaverkkon uusi verkko-operaattori. Datame on samalla hakenut toimilupaansa
muutosta, jolla toimilupa tehtäisiin teknologiariippumattomaksi. Nykyisin käytössä olevalta Flash-OFDM-tekniikalta on loppumassa tuki ja vaihtoehtoisina tekniikoina voidaan käyttää ehkä CDMA:ta ja LTE:tä. [16; 23]
Verkolla on käytössä taajuudet 452,425–456,925 MHz (päätelaite -verkko) ja
462,425–466,925 MHz (verkko -päätelaite). Kaistaa on siis 4,5 MHz suuntaansa, josta
n. 3,2 MHz on käytössä koko maassa ja n. 1,3 MHz on paikallisten käyttörajoitusten
piirissä, muun muassa PMR-käytön (Professional Mobile Radio) takia [3]. @450laajakaistapalvelussa saavutettavat datanopeudet ovat 2 Mbit/s, 1 Mbit/s ja 512 kbit/s.
Tällä hetkellä ei tiedetä mihin suuntaan nykyistä @450-verkkoa ja koko taajuusalueen käyttöä kehitetään. Vielä kannattaa olla pidättyväinen ainakin uusinvestoinneissa,
jotka ovat riippuvaisia Flash-OFDM –tuesta. [17]
Satelliittipuhelin
Satelliittipuhelintekniikka on noussut tavallisen matkapuhelintekniikan rinnalle. Tällä
tekniikalla saavutetaan täysi peittoalue kaikkialla. GSM-verkkojen kattavuus syrjäseuduilla ja merialueilla on vielä puutteellista, joten kyseinen tekniikka on varsin käyttökelpoinen näissä olosuhteissa.
Erona satelliittipuhelimilla ja tavallisilla matkapuhelimilla on se, että satelliittipuhelin on yhteydessä avaruuteen sijoitettuun satelliittiin. Satelliiteilla pystytään kattamaan
suuria alueita ja asumattomia seutuja, jonne GSM-tukiasemaverkon rakentaminen ei ole
mielekästä. Satelliittipuhelimet ovat hieman suurempia kuin matkapuhelimet, sillä niiden radiotekniikalta vaaditaan paljon enemmän. Yhteysmatka puhelimesta satelliittiin
on hyvin pitkä verrattaessa esimerkiksi tavallisen GSM-puhelimen etäisyyttä maanpäällisissä verkoissa lähimpään tukiasemaan. Siksi satelliittipuhelimilta vaaditaan muun
muassa hyviä antenneja, jotta yhteys satelliittiin saadaan muodostettua ja ylläpidettyä.
Nykyään uusien satelliittien aikakaudella voidaan sanoa, ettei kapasiteetti lopu ainakaan
lähimpään viiteen vuoteen.
Viestijärjestelmiin kuuluvat satelliittien käyttävät Van Allenin vyöhykkeiden ulkopuolelle jääviä kiertoratoja GEO (Geosynchronous, Geostationary Earth Orbit, pysyy
paikallaan maanpintaan nähden), MEO (Medium Earth Orbit, kiertoaika nopeampi kuin
maan) ja LEO (Low Earth Orbit, kiertoaika nopeampi kuin maan). Tämä siksi, että kyseiset vyöhykkeet aiheuttavat taustakohinaa elektronisiin laitteisiin. GEO-satelliitteja
käyttävät yleisesti muun muassa suuret Internet-palveluja tarjoavat yritykset mannertenvälisiin yhteyksiin. Laivoilla käytetään yleisesti geostationaarisia satelliitteja kuten
(Thurya, Inmarsat). Maa-alueilla käytetään satelliittipuhelimissa yleensä matalalla kiertäviä LEO-satelliitteja kuten (Iridium, Globalstar). LEO-satelliitit tukevat suurta käyttä-
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jämäärää, mutta järjestelmä on erittäin kallis, koska tarvitaan useita satelliitteja. Nämä
satelliitit eivät pysy paikoillaan maahan nähden, koska niiden on kierrettävä maata nopeammin pysyäkseen radallaan. Tämän johdosta on tärkeää, että käytettävä puhelin pystyy olemaan yhteydessä useampaan satelliittiin. LEO-satelliitteihin kommunikoivat puhelimet käyttävät pienempää lähetystehoa, ja niiden signaaliviive on pienempi kuin
GEO-puhelimien. Useimmat järjestelmät käyttävät päätelaitteiden kanssa kommunikointiin taajuuksia 1.6 GHz ja 2.5 GHz. Yhdyskäytävän ja satelliitin väliseen kommunikointiin käytettävät taajuudet ovat 5-7 GHz tai jopa 20–30 GHz. Satelliittikäytössä
käytettäviä modulaatioita ovat BPSK (Binary Phase Schift Keying), QPSK (Quaternary
PSK), OQPSK (offset-QPSK), MSK (Minimum Shift Keying).
Satelliittipuhelimet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään toimintatavan mukaan.
Toinen puhelinryhmä kommunikoi suoraan satelliitteihin (Inmarsat, Iridium, Thuraya)
ja toinen (Global-star) taas on yhteydessä maa-asemien välityksellä satelliittiverkkoon.
Verkon kattavuusalue riippuu yhteystavasta, Maa-asemiin kommunikoivien puhelimien
haittoina ovat esimerkiksi ympäristötekijät eli puusto ja ympäristön muut esteet. Liikkeellä ollessa saattaa yhteydessä olla myös katvealueita. Suoraan satelliitteihin kommunikoivat puhelimet tarvitsevat sen sijaan esteettömän yhteyden ylöspäin suoraan satelliitteihin, koska puhelimen ja satelliitin välimatkan ongelmana on voimakas radiosignaalin vaimennus. Myös näiden puhelimien peittoalueissa on eroja. Parhaan peittoalueen tarjoaa puhelin, joka voi olla yhteydessä useampaan satelliittiin yhtä aikaa.
Satelliittipuhelimet ovat kalliita, koska standardit ovat suljettuja eivätkä yhteensopivia eri operaattorien kesken. Operaattorit voivat näin hinnoitella puhelimien hinnat lähes vapaasti. Hinnat vaihtelevat yhteyden toteutustavan mukaan halvimman ollessa yhteen satelliittiin yhteyden omaava puhelin ja kallein useampaan satelliittiin omaava.
Satelliittipuhelimella soittaminen on noin kolme kertaa kalliimpi kuin GSM-puhelu.
Pidempiaikaista käyttöä varten edullisimmaksi tulee kiinteän liittymän hankinta.
Suomessa satelliittipalveluita tarjoavat Hansabaltic ja Telemar. Molemmat edustavat
Suomessa Inmarsat-, Iridium-, Globalstar- ja Thuraya-satelliittijärjestelmiä. Näistä Globalstar on jäämässä pois markkinoilta. [18] Suomessa satelliittipuhelimet eivät ole yleisesti käytössä pelastustoimessa, joskin kriittisiin yhteyksiin varayhteydenpitovälineeksi
laitteiden hankinta on perusteltua.
WLAN
WLAN on paikallisverkko, jossa yhteys muodostetaan langattomasti tukiaseman ja loppukäyttäjän tietokoneen välillä erityisen WLAN-verkkokortin avulla. Nykyaikaiset älypuhelimet voivat myös kytkeytyä verkkoon ja käyttää sen palveluja. Langattomuus onkin teknologian suurin etu, joten se on yleistymässä koti- ja toimistoympäristössä.
WLAN -teknologiaa voidaan käyttää verkkoyhteyden tarjoamiseksi alueellisesti ja paikallisesti. Myös hotellit ja lentokentät ovat alkaneet tarjota langatonta Internet-yhteyttä
asiakkailleen. WLAN-yhteyden peittoalue riippuu olennaisesti käyttöympäristöstä. Sisä-
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tilan peitoksi voidaan katsoa noin 50 m:n yhteysväli ja ulkotilan noin 700 m:ä. Käytetyllä antennitekniikalla voidaan osittain vaikuttaa peittoalueeseen.
Kuten kaapelimodeemiteknologiassa, WLAN-teknologiassa ei varata jokaiselle loppukäyttäjälle omaa taajuuskaistaa, vaan tietyn alueen käyttäjät jakavat kaistan toisten
saman alueen käyttäjien kanssa. Yhteysnopeus riippuu toisten samanaikaisten käyttäjien
määrästä. Järjestelmä toimii kilpavarausmenetelmän mukaan. Lähettävät laitteet kuuntelevat siirtotietä ja pyytävät lähetyslupaa RTS (Request To Send) tukiasemalta AP (Access Point), joka antaa lähetysluvan CTS (Clear To Send). Tämän jälkeen laitteet lähettävät tietoa ja odottavat vastaanottajan kuittausta. Koska verkossa voi toimia useita
käyttäjiä, niin törmäysten välttämiseksi käytetään CSMA/CA-tekniikkaa (Carrier Sense
Multiple Access with Collision Avoidance). WLAN-yhteyttä käytetään usein kiinteän
laajakaistayhteyden, esimerkiksi DSL-yhteyden (Digital Subscriber Line), viimeisenä
osana yhdistämään useita käyttäjiä langattomasti verkkoon. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että esimerkiksi toimistossa DSL-yhteyden päähän yhdistetään WLAN-tukiasema,
johon käyttäjät muodostavat langattoman yhteyden. WLAN-teknologian suosio on kasvussa.
WLAN-verkkojen (nykyinen nimitys WiFi) käyttämät tärkeimmät standardit ovat
802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g ja 802.11n. Ensimmäinen WLAN-tekniikkastandardi
on 802.11, jonka nimellinen nopeus on 1 tai 2 Mbps. Se toimi vapaalla 2,4 gigahertsin
taajuusalueella. Standardin 802.11b nimellinen nopeus on 11 Mbps ja toiminta tapahtuu
2,4 gigahertsin taajuusalueella. Standardi 802.11a määrittelee taajuusalueen 5,150–
5,350 ja 5,475–5,725 GHz ja nimellisnopeus on 54 Mbps. Standardin 802.11g mukaiset
laitteet toimivat 54 Mbps:n nopeudella 2,4 GHz:n taajuusalueella. Se on myös yhteensopiva 802.11b-standardin kanssa. Lisäominaisuus standardeja ovat 802.11e ja 802.11F,
802.11d ja 802.11h, 802.11i ja 802.11s. Standardi 802.11e sisältää toimintoja verkon
palvelunlaadun (QoS) kehittämiseksi, 802.11F on suositus eri valmistajien laitteiden
yhteensopivuuden parantamiseksi, 802.11d sisältää uusia kenttiä tukiasemien levitysviesteihin, 802.11h sisältää muutoksia 5 GHz:n taajuusalueella toimiville langattomille
laitteille Euroopassa. Lisäksi h-laajennuksessa on tuki älykkäämmälle taajuusalueen
vaihdolle, mikäli käytetty kanava on häiriöinen, sekä langattomien laitteiden virransäästöominaisuuksille, 802.11i parantaa aikaisemmin osittain valmistajakohtaisia tietoturvaominaisuuksia, 802.11s sisältää tuen ns. Wireless mesh -verkkojen rakennukseen tukiasemien välillä.
WLAN-yhteyden tietoturva on toteutettu joko WEP (Wired Equivalent Privacy) tai
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) salausalgoritmien avulla. WEP-salausta ei voida
enää pitää riittävänä, koska verkon liikennettä nauhoittamalla ja netistä saatavilla ohjelmilla sen purku on varsin helppoa. Heikoin lenkki on sen salausavain. WPA2salauksessa on korjattu WEP-salauksen heikkouksia eli siinä käytetään pidempää salasanaa, TKIP-protokollaa (Temporal Key Integrity Protocol) eli salausavain vaihdetaan
10 000 paketin välein ja salausalgoritmiksi on valittu AES-lohkosalausmenetelmä (Advanced Encryption Standard) RC4: tilalle (Rivest Cipher 4). Verkon tietoturvaa voi pa-
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rantaa myös salaamalla majakkaviestit (Beacon), jotka sisältävät verkon tunnuksen
SSID:n (Service Set Identifier). Muunlaisina tietoturvakeinoina voisi olla muun muassa
sallittujen MAC-osoitteiden lista tai RADIUS-palvelin (Remote Authentication Dial In
User Service). On kuitenkin huomioitava, että monet tietoturvaa lisäävät toimet ovat
murrettavissa. Oikein rakennetun WLAN-verkon tietoturvan voidaan katsoa olevan riittävän pelastustoimen tehtäviin.
Pelastustoimessa WLAN- tekniikkaa voidaan käyttää parhaiten paloasemien sisäisten yhteyksien luomiseen. Tällöin vältytään etenkin vanhoissa paloasemissa kaapelien
asentamiselta. Samoin paloasemalle sijoitettujen pelastusajoneuvojen tietokoneiden
ohjelmistojen päivitykset ja tietopankkien täydennykset voidaan suorittaa niitä ajoneuvoista irrottamatta. Operatiivisissa toimissa voidaan johto- tai johtokeskusautoon sijoitetulla WLAN-tukiasemalla ja 3G-yhteydellä luoda onnettomuuspaikalle tietopankkeihin
ja Internetiin tarvittavat viestiyhteydet. [19; 23]

3.4 VIRVE (viranomaisverkko)
VIRVE- verkko on viranomaistoimintoja varten kehitetty TETRA-standardiin perustuva
verkko. Sitä voidaan monilta osin verrata GSM-verkkoon, jota se teknisesti muistuttaa.
Kehitettäessä verkkoa ajatuksena oli tuottaa laadukkaita, toimintavarmoja ja kustannustehokkaita operaatiokriittisiä tietoliikenne- ja järjestelmäpalveluja turvallisuusviranomaisten viestintä-, johtamis- ja yhteistoimintatarpeisiin. Se on myös tällä hetkellä maailman ainoa valtakunnallinen TETRA-verkko, jonka peittoalue on melko kattava äärimmäisiä syrjäseutuja lukuun ottamatta. Suomessa VIRVE:n teleoperaattorina toimii
sisäasiainministeriön hallitsema Suomen Erillisverkot Oy. [20]
Viranomaistoiminta edellyttää tehokasta ja turvallista viestintää, joka ei saa olla
ulkopuolisten kuunneltavissa, eivätkä kaupalliset palvelut saa ruuhkauttaa viestintää.
Verkon tärkein käyttö on ryhmäpuhelut, mutta sen rinnalla dataliikenne on voimakkaasti kasvanut.
Verkkoon pääsyä on rajoitettu käyttäjäryhmittäin ja ensisijaisia käyttäjiä ovat poliisi,
tulli, rajavartiolaitos, pelastuslaitokset, sosiaalitoimi ja puolustusvoimat. VIRVE on
olennainen osa pelastus- ja turvallisuusviranomaisten johtamisjärjestelmää. Se tarjoaa
mahdollisuuden kommunikoida tietoturvallisesti yli viranomaisrajojen. Järjestelmään
määritellyt puheryhmät tukevat tehokkaasti operatiivista johtamista. Tilannekuvan tiedot ja ohjeet saadaan perille yhdellä kertaa kaikille operaatioon osallistuville. Sen palveluja käytetään aktiivisesti viranomaisten päivittäisissä tehtävissä. [21]

3.4.1 VIRVE:n tekninen toteutus
Verkon käyttöön on määritelty taajuusalue 380-400MHz. VIRVE-verkossa on noin
1350 tukiasemaa, joilla on turvallisuussyistä merkittävää päällekkäispeittoa. Verkon
keskukset voivat toimia myös itsenäisesti erillisinä. Keskukset on toteutettu kahdenne-
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tuin yksiköin ja automaattisilla varakytkeytymisohjelmistoilla. Keskukset on asennettu
EMP -suojattuihin suojatiloihin (ElektroMagneettinen Pulssi), joissa on varavoimajärjestelmät pitkiä sähkökatkoksia varten. Keskukset on hajautettu 13 paikkakunnalle.
Keskuksien väliset siirtotiet on kahdennettu ja ne kiertävät automaattisesti ruuhkautuneen tai viallisen keskuksen.
Käytännössä Suomen VIRVE-verkko on yksi fyysinen verkko, joka on jaettu virtuaalisesti eri toimijoiden kesken. Jokainen käyttäjätaho voi käyttää verkkoa kuin se olisi
heidän omansa. Järjestelmässä on toteutettu toimijoiden sisäisten ja virtuaaliverkkojen
välinen turvallisuus. Eri organisaatioiden (viranomaisten) välinen yhteydenpito voidaan
toteuttaa helposti koska toimitaan fyysisesti samassa verkossa.
Digitaalitekniikkansa ansiosta VIRVE-verkko on salattu toisin kuin aiemmat analogiset vastineensa, ja se mahdollistaa nykyaikaisten palveluiden tuottamisen viranomaisille. Verkko mahdollistaa kuvansiirron ja samat digitaaliset lisäpalvelut kuin GSM
(käytännössä rajoitettu koska dataliikenne on kapeakaistaista ja siten helposti ruuhkautuva). Verkon välityskapasiteetin säästämiseksi tukiaseman alueella pyritään viestimään
mahdollisimman paljon puheen asemesta tekstiviesteillä ja kuuntelemalla koko ryhmää
tilannekuvan saamiseksi. Periaatteena on se, että pyritään tietoliikenteellisesti säästeliääseen viestintään, jotta tilanteen muuttuessa ei verkko kuormitu liikaa uusien toimijoiden tullessa verkkoon tukiaseman alueella.
Verkon salaus on määritelty TETRA –standardissa ja se muistuttaa GSM -verkon
salausmenettelyä. Määrittelyn mukaan voidaan suorittaa kaksisuuntainen autentikointi,
eli verkko voi autentikoida päätelaitteen tai päätelaite voi autentikoida verkon. Toiminto
suoritetaan molemminpuolisella haaste-vastaus -menetelmällä ja se perustuu avaimen K
tuntemiseen. Näin estetään viranomaisten päätelaitteiden liittyminen väärennettyihin
verkkoihin. Tunnistamiseen käytettävä avain K on 128 -bittinen ja se voidaan luoda
kolmella tavalla. Autentikointitilanteessa voidaan tunnistaa joko käyttäjä, laite tai sekä
käyttäjä että laite. Järjestelmä käyttää useampia salausavaimia riippuen puhelun tyypistä, joten yksilö-, ryhmä- ja DMO-puhelulle (Direct Mode Operation) on kullekin oma
salausavaimensa. Verkon ilmarajapinta on myös salattu suurimmassa osassa liikennettä
ja sillä on myös oma salausavain. Päästä-päähän -salausta käytetään vaativimmissa tilanteissa koko järjestelmän läpi puhelimesta puhelimeen. Oletusarvoisena salausalgoritmina on sveitsiläinen IDEA (International Data Encryption Algorithm), mutta muitakin soveltuvia algoritmeja voidaan käyttää.Lisäksi järjestelmään on luotu verkon häirinnän havaitsemismenetelmä (jamming detection), joka varoittaa ja siirtää liikenteen häiriöttömille taajuuksille.
Verkko tarvitsee toimiakseen keskusten välisen IP-verkon. Tässä hyödynnetään operaattorin varmennettua runkoverkkoa. Tukiasemat on varustettu varakäyntiakuilla ja
ulkoisen varavoimakoneen liitäntämahdollisuudella. Tukiasema jatkaa ryhmäpuheluliikenteen välitystä vaikka siirtotie runkoverkkoon katkeaisi. Verkonhallintajärjestelmä
seuraa verkon tilaa automaattisesti ja raportoi poikkeamista. Päätelaitteet toimivat tarvittaessa myös ilman verkkoa (suorakanavatoiminne). Verkon varmennuksiin on käytetty
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varareititystä, yksikkö-varmennusta ja varmistettua energian saantia. Näin on pyritty
saamaan ajoneuvoradiopeitto koko valtakuntaan sähköhäiriöistä riippumattomaksi.
Keskusalueiden tukiasemista on osa liitetty naapurikeskuksiin, jolloin yhden keskuksen
totaalinen tuhoutuminen ei lamauta koko alueen radioverkkopalvelua. VIRVE -verkon
tukiasemien mastopaikat ja siirtoyhteydet on toteutettu pääosin hyödyntäen eri operaattoreiden palveluja. Verkkoon on toteutettu myös erillinen varakeskus, jonka avulla voidaan korvata vikaantunut tai tuhoutunut keskus. [3]

3.4.2 VIRVE- verkon tarjoamat palvelut
Ryhmäpuhelut
Ryhmäpuhelut VIRVE-verkossa vastaavat muodoltaan tavanomaista simplex- radiopuhelinliikennettä (yksi puhuu ja muut kuuntelevat). Käyttäjä voi osallistua haluamaansa
ryhmäpuheluun valitsemalla kyseisen ryhmän. Järjestelmä huolehtii siitä, että vain yksi
käyttäjä pystyy puhumaan kerrallaan. Käyttäjä voi myös kuulua useampaan ryhmään
samanaikaisesti (puheryhmien skannaus). Ryhmäpuhelu voi toimia koko verkossa tai
ainoastaan osassa verkkoa. Ryhmäpuhelua ei voi kuunnella sille määritetyn alueen ulkopuolelta. Jos alueelle saapuu yksikkö, jolla ei ole alueella käytettävää puheryhmää
puhelimessaan, niin hätäkeskus tai valvomo voi DWS:n (Dispatcher WorkStation) välityksellä lähettää kyseiselle yksikölle tarvittavan puheryhmän. Puheryhmät on priorisoitu
ja korkeimman prioriteetin omaava ryhmä peruuttaa alemman ryhmän liikenteen. Tällaisia ovat esimerkiksi info- ja antoryhmät.
Yksilöpuhelut
Yksilöpuhelut voivat olla kahden päätelaitteen välisiä, hätäkeskuksen ja päätelaitteen
välisiä, tai kahden hätäkeskuksen välisiä puheluita. Käyttäjä voi myös soittaa puhelun
normaaliin puhelinverkkoon. Yksilöpuhelu on suojattu ja keskus ei voi kuunnella sitä.
Hätäkutsu
Hätäkutsussa puhelulle muodostetaan korkein prioriteetti, jolloin se voi keskeyttää
kaikki meneillään olevat puhelut saadakseen tarvittavan kanavakaistan yhteyden muodostamiseen. Hätäkutsu voidaan suorittaa päätelaitteessa olevalla erillisellä hätäpainikkeella. Hätäkutsun kohde voidaan määrittää erikseen, esimerkiksi kohteeksi voidaan
asettaa hätäkeskus tai vaikkapa toinen käyttäjä.
Suorakanavatoiminne
Suorakanavatoiminne (DMO) mahdollistaa päätelaitteiden välisen suoran yhteyden ilman tukiasemia eli ilman verkkopalvelua. Suorakanavatoimintoa voidaan käyttää esimerkiksi kun yhteys kiinteään verkkoon ei onnistu (katvealue, tukiasema kaatunut).
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Lyhytsanomat
Lyhytsanomat (SDS) toimivat samalla tavalla kuten tekstiviestit GSM-verkossa. Lyhytsanomien kohteena voi olla myös ryhmä jonka kaikki osallistujat toimivat vastaanottajina. Järjestelmässä ei ole puskuria viesteille joten vastaanottavan puhelimen ollessa suljettuna viesti tuhoutuu. Tekstin sijasta lyhytsanoma voi sisältää myös dataa, esimerkiksi
GPS:ltä saadun sijaintitiedon.
Statusviestit
Käyttäjä voi lähettää keskukselle tai toisille käyttäjille ennalta sovituilla statusviesteillä
tilansa. Viesti välitetään ilman puheluyhteyden muodostamista. Statusviestejä käytetään
myös erilaisiin laiteohjauksiin, esimerkiksi paloasemien kuulutuslaitteistojen ja väestönsuojelusireenien kauko-ohjaukseen hätäkeskuksesta.
Paikannus
Käyttäjän sijainti voidaan määritellä karkeasti tukiasemien perusteella ja tarkemmin
lyhytsanomilla tapahtuvan GPS- paikannuksen avulla. Sijaintia voivat seurata esimerkiksi hätäkeskus tai muut kiinteiden päätelaitteiden kuten DWS- ja VIRVEkäyttöpaikkan käyttäjät sekä esimerkiksi kenttäjohtamisjärjestelmien käyttäjät (pelastuslaitoksen yksiköt, johtokeskus ja valvomo). Päätelaitteiden antaman paikannustiedon
tarkkuus on 10 metrin luokkaa. Päätelaitteen sisäisen GPS:n tuottamaa tietoa voidaan
seurata reaaliaikaisesti.
Pakettidata ja WAP
VIRVE-järjestelmässä tuetaan WAP 2.0 -versiota. Pakettidatan siirtonopeus on yhdellä
kanavalla 7.2 kbit/s. TETRA:n parannettu datapalvelu (TEDS - TETRA Enhanced Data
Service) on 28.8 kbit/s, mutta se voi kymmenkertaistua. Tätä varten Ficora on varannut
1 MHz:n lisäkaistat verkon käyttöön.
Viime aikoina on varsin paljon keskusteltu VIRVE-verkon kyvystä suoriutua tehtävistään. Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja on esittänyt väitteen, että aika on ajanut
kyseisen teknologian ohi. Erillisverkot Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Manninen on kiistänyt väitteen ja esittää, että kyseessä on huipputekniikka, jota ei alun alkaenkaan ole
tarkoitettu kattamaan laajoja tiedonsiirron tarpeita. Tämä on ollut tietoinen valinta kehitettäessä verkkoa. Sanojensa tueksi hän esittää, että muualla Euroopassa rakennetaan
myös kyseiseen teknologiaan pohjautuvia verkkoja [22].
VIRVE-verkon taajuusalue on valittu tarkoituksella matalammalle taajuusalueelle
kuuluvuuden takaamiseksi. Tämä on yleistä muissakin turvaverkoissa, joissa tarvitaan
laajaa peittoaluetta. Samoin sen toimivuus on varmistettu kolminkertaisesti.
Verkkoa on arvosteltu myös sen kapeakaistaisesta tekniikasta, joka on liian hidas
liikkuvan kuvan välitykseen. Viranomaisverkon kriittinen viestintä ei kuitenkaan tarvitse videon välitystä. Videon välitykseen Manninen kehottaa hankkimaan laajakaistaisen
mobiilipalvelun. Kattavaa valmista verkkoa kyseiseen tarpeeseen ei kuitenkaan ole olemassa ja sen rakentaminen on monin kerroin VIRVE-verkkoa kalliimpaa. Tällainen
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verkko voisi olla esimerkiksi @450, joskin kaupallisena verkkona se voi ruuhkautua.
[18; 21]

3.5 Pelastuslaitosten LAN – verkot
Pelastustoimen LAN-verkot muistuttavat yrityksen verkkoratkaisua jolloin sen toimipisteet ovat hajasijoitettu maantieteellisesti eri toimipisteisiin. Verkon hallinnasta voi vastata pelastuslaitoksen sijaintikunnan IT-palvelu tai se on hankittu ulkopuoliselta operaattorilta. Useissa tapauksissa verkko muodostuu eri operaattoreiden verkkopalveluista
mikä ei tee siitä aivan ongelmatonta. Tämän johdosta ainakin kriittinen viestintä pyritään tulevaisuudessa turvaamaan suljetulla verkolla (PeIP).

3.5.1 MPLS- verkko
MPLS on oleellinen osa pelastustoimen PeIP- verkkoa. Se on tehokas liikennöintiprotokolla, joka perustuu valmiiseen reititykseen verkon kaikkien sisääntulo- ja uloslähtöpisteiden välillä. MPLS-tekniikka on sukua pakettikytkentäiselle verkkotekniikalle. Internetissä tieto kulkee paketteina, joiden alussa on lähettäjän laittama vastaanottajan osoite
(IP-osoite). Paketti lähetetään lähimmälle reitittimelle, joka päättelee vastaanottajan
osoitteesta ja omien sisäisten taulukkojensa perusteella, mille naapurireitittimelle se
kannattaa lähettää. Muut reitittimet toistavat kyseisen prosessin ja lähettävät paketin
eteenpäin seuraavalle reitittimelle kunnes paketti saapuu vastaanottajalle. MPLS tekniikalla vältetään reitittimien edellä kuvatut prosessit. Jokaiseen MPLS-verkossa kulkevaan paketin alkuun ennen IP-headeria liitetään MPLS-header kuva 3.1, jonka perusteella reitittimet voivat päätellä paketin kulkureitin. Tällä tekniikalla kapseloidaan eri
viestiliikenneprotokollien sanomat MPLS-verkkoon.

Kuva 3.1 MPLS-header ja sen sijainti
Paketin kulku ja käsittely verkossa selviää kuvasta 3.2. Verkossa jokaisella reitillä
on oma numerotunnuksensa. Paketin saavuttaessa verkon päätepisteen poistetaan asetettu header ja paketti ohjataan IP-osoitteen osoittamaan verkkoon.
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Kuva 3.2 Paketin kulku MPLS-verkossa
Paketin ohjaaminen eteenpäin on yksinkertaisempaa reittitunnuksen avulla kuin tutkimalla vastaanottajan osoitetta. Alkuun liitetty reittitunnus sekä paketin edelleen ohjaus voidaan suorittaa laitteistotasolla, mikä on huomattavasti ohjelmoitua ohjausta nopeampaa. MPLS-verkon yhteyksien siirtonopeutta ja laatua (QoS) voidaan myös hallita.
Verkossa voidaan esimerkiksi taata määrätyn yhteyden vaatima siirtonopeus ja viiveet.
Tavallisessa Internet-yhteydessä tämä ei ole käytännössä mahdollista. Kentän TTL (Time To Live) avulla estetään silmukoiden syntyminen. [23]
MPLS verkon suosio perustuu eteenkin virtuaalisten yksityisverkkojen (VPN, Virtual Private Network) toteutuksissa. Esimerkiksi etäpisteistä voidaan luoda valmis reitti,
joka muodostaa eräänlaisen tehokkaan tunnelin etäpisteen ja toimipaikan sisäverkon
välille. Samalla ratkaisu tuottaa tietoturvallisen verkkoliikenteen eri pisteiden välille.
Internet-liikenteen ruuhkakohdaksi on muodostunut eri operaattorien välinen valtakunnallinen runkoverkko. Tämän johdosta operaattorit ovat ryhtyneet ohittamaan kyseistä runkoverkkoa matriisirakenteella. Luodussa järjestelmässä alueet kommunikoivat
suoraan toistensa kanssa. Uudenlainen rakenne yhdessä MPLS:n käyttöönoton kanssa
tulee nostamaan verkon välityskapasiteettia merkittävästi. Tässä työssä tarkasteltavan
verkon ylläpidosta vastaa Sisäasiainministeriö ja Suomen Erillisverkot Oy. [24]

3.5.2 PeIP (Pelastuslaitosten operatiivinen IP-tietoverkko)
Pelastuslaitokset siirtyivät digitaaliseen VIRVE- verkkoon mahdollistaakseen paremman palvelun ja tietoturvan. Samalla kertaa tuli helpommaksi eri pelastuslaitosten välinen kommunikaatio, mikä paransi eteenkin pelastusalueen rajojen ylimenevää toimintaa. Palveluiden kysyntä onkin lisännyt oleellisesti samoin kuin VIRVE-verkon kuormitus. Ratkaisuksi verkkopalveluiden turvaamiseksi ja VIRVE-verkon kuormituksen pienentämiseksi pelastuslaitokset ovat päättäneet liittyä yhteiseen operatiiviseen IP- verkkoon. Verkon kautta on saatavissa turvallisuusviranomaisten tarvitsemat ja tarjoamat
verkkopalvelut.
Kaikki pelastuslaitokset päättivät tilata PeIP- liittymän, jolla ne voivat liittyvät Erillisverkkojen MPLS- runkoverkkoon. Kaaviokuvasta 3.3 selviää PeIP- liittymään periaatteellinen ratkaisu. Liittymään voidaan suoraan kytkeä esimerkiksi VIRVE:n IP-
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pohjainen DWS-käyttöpaikka (pelastuslaitosten käytössä oleva IP-pohjainen VIRVEverkon hallintapääte), jolla hallitaan pelastuslaitoksen VIRVE- puhelinliikennettä sekä
palomuurin välityksellä pelastuslaitoksen sisäverkot että kunnalliset hallintoverkot.
MPLS- verkon ja ErVe:n (ErillisVerkot) kautta päästään VIRVE:n palveluihin (PEKE)
sekä muihin tarvittaviin viranomaispalveluihin kuten Ilmatieteen laitos, STUK (SäteilyTUrvaKeskus) ja AVI (AluehallintoVIranomainen).

Kuva 3.3 PeIP-verkon periaatekuva
PeIP-liittymä mahdollistaa mm. seuraavat palvelut:
käyttöpaikan tiedonsiirron (DWS)
Erillisverkkojen raportointipalvelut VIRVEstä
VIRVE-puheliikenteen tallennuspalvelut
jälleenhälyttämispalvelut
hälytysyhteyksien varmentaminen asemille (varahälytys)
PEKE-palveluiden käyttö (PEKE IP)
pelastuslaitosten yhteiset palvelimet ja palvelut
yhteiset ohjelmistohankinnat
yhteinen sähköposti / kalenteri / levynjako -videoneuvotteluyhteydet puhelinliikenteen varmentaminen (IP-puhelut) -viranomaispalvelujen käyttöyhteydet
yleisestä Internetistä riippumattoman tietoverkkoyhteyden keskeisiin viranomaispalveluihin
Tammikuussa 2011 tilanne oli sellainen, että kaikki 22 pelastuslaitosta olivat tilanneet PeIP-liittymän. Liittymien asennustyöt tullaan suorittamaan vuoden 2012 aikana.
[25]

31

3.5.3 TUVE-verkko
TUVE-verkon (TUrva VErkko) rakentaminen aloitettiin vuonna 2009, jolloin siihen
myönnettiin valtion talousarviossa määräraha. Asiasta ei juurikaan ole tiedotettu julkisuudessa, sillä kyse on turvallisuushankkeesta, jota ei haluttu vaarantaa. Perustamishinnaltaan hanke on varsin edullinen, sillä siinä käytetään hyväksi olemassa olevia verkkoja. Verkon perustana on puolustusvoimien verkko, johon on liitetty muita viranomaistahoja. Samalla verkon ominaisuuksia häiriötilanteita vastaan on lisätty esimerkiksi parannettu sähkönsaantia ja fyysistä suojausta.
Verkko on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2013 alusta ja sen tarkoitus on tuoda
lisää varmuutta viranomaisten väliseen kriisiviestintään. Osa verkosta on käytössä jo
merenkulun turvaamisessa. Verkon päätelaitteet tulevat olemaan vahvasti salattuja, ja
nykyinen VIRVE-verkko voi hyödyntää sen palveluja. Verkon käyttäjiin kiinnitetään
erityistä huomiota ja sen ylläpitohenkilökunta on koulutettu, turvaselvitetty ja he toimivat viranomaisvastuulla.
TUVE-verkosta on yhteys julkiseen Internetiin mutta se voi toimia itsenäisesti omine nimi- ja aikapalvelimineen. Samoin on kehitetty linkkejä kaupallisiin verkkoihin
kuten esimerkiksi 3G. Verkon yhteydet ovat esitetty graafisesti kuvassa 3.4.

Kuva 3.4 TUVE-verkon periaatekuva [27]
TUVE-verkon käytöstä ei vielä ole ollut keskusteluja pelastuslaitosten piirissä. Verkon käyttöönotto edellyttää käyttöhenkilöstöltä sekä koulutusta että turvaselvityksen.
Pelastuslaitosten valvomoihin tullaan luomaan kyseiset yhteydet. [27]
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4 VIESTILIIKENTEEN MALLINTAMINEN

4.1 Operatiivinen viestiliikennekaavio
Alla olevasta kuvasta 4.1 selviää operatiivisen toiminnan tärkeimmät viestiyhteydet.
Yksittäisten solmukohtien toiminta on selvitetty jäljempänä. Tilanteen vakavuudesta ja
pelastustoimen johtoportaiden lukumäärästä riippuen toimijoiden määrä kasvaa. Ohjeistuksen mukaan eri tasojen vahvuudet selviävät taulukosta 4.1. Organisaation kasvaessa
viestiliikenteen määrä kasvaa, joten se on jaettava eri puheryhmiin.
asiakas
tiedostusvälineet

hätäkeskus
vpk:n henkilöstö
päivystäjä

valvomo
paloasema

sammutusyksikkö

pelastajat

Kuva 4.1 Operatiivisen toiminnan viestiyhteydet
Pelastustoimen suurin asiakaskunta on yksityiset henkilöt. Hätäilmoitukset heiltä
saapuvat hätäkeskukseen yhä useammin matkapuhelinverkkojen välityksellä. Onnettomuuskohteiden paikannusta parantavat GSM- puhelimien paikantamisominaisuudet,
jotka korvaavat osaltaan entisten kytkentäpaikkoihin sidottujen lankapuhelimien tiedostot. Samoin tiedonvälitys onnettomuudesta on nopeutunut. Toinen asiakaskunta on erilaiset turvallisuutta valvovat automaatit, joita on yleensä asennettu pisteriskikohteisiin.
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Kuvasta havaitaan, että hätäkeskus muodostaa tärkeän pelastustoimen viestiyhteyksien solmukohdan. Sen tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja välittää hätäilmoituksia
tarkoituksenmukaisille yksiköille. Hätäkeskus tarkkaillee myös osaltaan alueen viestiliikennettä, sekä nauhoittaa sisään tulevat ja lähtevät viestit. Informaatiopalveluista
mainittakoon jatkotiedotteiden välitys tiedotusvälineille.
Valvomon tehtävä tiivistettynä on viestiliikenteen tarkkailu, onnettomuustilanteiden
seuranta, käytössä olevien resurssien tarkkailu sekä toimia ruuhkahuippujen puskurina.
Se tuottaa myös pelastustoimen johdolle viestiliikenteen nauhoitus- ja lisäresurssien
hälytyspalvelut.
Pelastustoimen päivystäjä kuuluu johtotason toiseen portaaseen. Satakunnan pelastuslaitoksen alue on jaettu kolmeen eri päivystysalueeseen. Tilanteiden vaatiessa päivystäjät voivat ottaa johdettavakseen naapurialueen tehtävän, joten joissakin pelastuslaitoksissa käytössä olevaa päällikköpäivystysjärjestelmää (kolmas porras) ei ole luotu. Johtojärjestelmä selviää taulukosta 4.1, sekä viestintä- ja tiedotushenkilöstöntarve taulukosta
4.2. Päivystäjän käsittelemät tietovirrat on esitetty kohdassa 2.2.
Taulukko 4.1 Pelastustoimen johtotasot ja vahvuudet
Vahvuus ilman tukiyksiköitä
Johtamistaso johtokeskus päällikköpäivystäjä päivystys P3 yksikönjohtaja miehistö
Yksikkö
1
5
Joukkue
1
3
15
Komppania
1
3
9
45
Yhtymä
1+4+4
9
27
81
Taulukko 4.2 Viestintä sekä tiedotushenkilöstön tarve

Tehtävä
Viestitoiminta
Tiedottaminen

1
1

Pelastusjoukkueiden määrä (kpl)
3
9
15
2
4
5
1
1

25
6
2

Suurimman osan operatiivisesta henkilöstöstä muodostavat sopimuspalokunnat.
Vapaaehtoispohjalta toimivien henkilöiden hälyttäminen suoritetaan SMS-viesteillä
kaupallisten matkapuhelinverkkojen välityksellä. Palautetiedolla voivat palokuntalaiset
vahvistaa hälytystiedon vastaanoton. Tiedot kerätään paloaseman tietokoneelle, jonka
näyttöpäätteestä selviää hälytykseen osallistuvien määrä. Tarvittaessa yksikönjohtaja
voi lähettää lisäavunpyynnön.
Operatiivisen toiminnan organisaatio koostuu alemmalla tasolla sammutusyksiköistä. Sammutusyksiköllä voi olla alaisuudessaan täydennysyksiköitä. Yksikönjohtajana
toimii paloesimies tai yksikönjohtaja. Satakunnan pelastuslaitoksella viestiyhteydet yk-
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sikön sisällä ja pelastustoimen johtoon on toteutettu VIRVE-järjestelmällä. Kyselytutkimuksen mukaan kaksi pelastuslaitosta käyttää yksikön sisäiseen viestiliikenteeseen
VHF- (Very High Frequency) tai BRM- (Professional (tai Private) Mobile Radio) puhelimia lähinnä kustannussyistä (puhelimen hinta, kuukausimaksu).

4.2 PeIP liittymän toteutus Suomessa
Pelastuslaitoksille Erillisverkkojen toimittama PeIP-verkkoliittymä on IP-pohjainen
tietoverkkoliittymä. Liittymä ei ole perinteinen Internet-liittymä, vaan se on pelastuslaitoksen operatiivinen verkkoliittymä, jonka kautta muodostuu varmennetut ja turvalliset
yhteydet eri viranomaispalveluihin ja toisiin pelastuslaitoksiin kuva 4.2. Pelastuslaitokset muodostavat PeIP-liittymien kautta PeIP-verkon, joka mahdollistaa pelastuslaitoksille myös uusien IP-pohjaisten palveluiden rakentamisen ja tuottamisen. Tavoitteena on,
että jokaisella pelastuslaitoksella on liittymä tähän verkkoon yhteisten palvelujen saamiseksi.

Kuva 4.2 PeIP verkon toiminta, yleiskaavio
Alussa pelastuslaitoksille suositeltiin yhtä perusliittymää ilman varmistusta. Toteutus päätettiin tehdä kuitenkin varmennettuna. Pelastuslaitoksilla on yleensä asemien
välillä oma sisäverkko (hallintoverkko), jonka avulla liittymän palvelut voidaan tarjota
kaikille paloasemille. Pelastuslaitoksen pitää reitittää pelastuslaitoksen hallinnon ja Internetin verkkoliikenne omasta verkostaan PeIP-verkkoon. Verkkolaitteen sähkönsyöttö
ja muut tietoverkkoyhteydet pitää varmentaa pelastuslaitoksen omien tietoturvavaatimusten mukaisesti. Pelastuslaitosten tulee itsenäisesti huolehtia omien työasemiensa
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tietoturvasta: päivitykset, virustorjunta, konekohtainen palomuuri, käyttäjähallinta ja
sisäverkon suojaaminen muista verkoista palomuurin avulla.
Verkkolaitteen paikan määrittämisessä tulee huomioida muun muassa seuraavia
asioita: Verkkolaitteeseen voidaan liittää suoraan DWS- ja PEKE- käyttöpaikat, sähkönsyötön tulee olla varmistettu, sekä laitteiston sijoituspaikan on oltava suojatussa
tilassa asiattoman käytön estämiseksi. [25]

4.3 PeIP liittymän toteutus Satakunnan pelastuslaitoksella
Satakunnan pelastuslaitoksen VLAN on oleellinen osa toteutettavaa PeIP-verkkoa.
Verkkopalvelut pelastuslaitokselle tuottaa kilpailutettu verkko-operaattori, jonka Aluedataverkkoon paloasemat liittyvät suoraan paloasemien kytkimiltä (pienemmät asemat
ADSL). Liikenne reitittyy ADV:n yli Porin kaupungin tietohallinnon ylläpitämässä konesalissa sijaitsevaan reitittimeen. Reitittimestä on yhteys konesalissa oleviin palvelimiin ja GW (Gateway, yhdyskäytävä) palomuurin, jonka kautta on yhteys Internetiin.
Verkko muodostaa siten pelastuslaitoksen hallintoverkon. Tulevaisuudessa kyseinen
verkkoratkaisu tullaan toteuttamaan MPLS-tekniikalla.

kuva 4.3 Periaatekuva Satakunnan pelastuslaitoksen virtuaaliverkkoratkaisusta
Periaatekuvasta 4.4 selviää miten Satakunnan pelastuslaitos liittyy valtakunnalliseen
PeIP-verkkoon. Tärkeimpiä viestivälineitä ovat VIRVE-puhelin, tietokone ohjelmistoineen ja VPK-henkilöstön kohdalla GSM-puhelin.
Satakunnan pelastuslaitokselle toteutettavasta verkkoratkaisusta Suomen Erillisverkot Oy vastaa verkon toiminnasta pelastuslaitokselle sijoitettuun palomuuriin asti ja
tästä eteenpäin pelastuslaitos. Verkon arkkitehtuuri eroaa projektiryhmän aikaansaannoksesta siten, että muun muassa PEKE- ja DWS-päätteet on sijoitettu operatiiviseen
verkkoon (kuva 4.4) (ei siis suoraan verkkolaitteeseen). Verkkojen välissä oleva palomuuri suorittaa NAT-toiminnon (Name Adress Translation), joten kaikki hallintoverkon
ja operatiivisen verkon koneet näkyvät MPLS-verkkoon samalla osoitteella. Toteutus
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poikkeaa myös yleisestä suunnitelmasta siten, että kahdennettu verkko päätettiin rakentaa fyysisesti eri paikkoihin. Paikkakunniksi valittiin Pori ja Kankaanpää. Haasteelliseksi toteutusmalli osoittautuu reitittimien 1 ja 2 välisen liikenteen osalta (keltainen yhteys). Tämä yhteys tullaan toteuttamaan yhteistyössä Porin kaupungille verkkopalveluja
tuottavan yrityksen kanssa.

kuva 4.4 Periaatekuva Satakunnan pelastuslaitoksen verkkoratkaisusta
Kaikki verkkoliikenne paitsi Internetin kautta kulkeva on salaamatonta IPliikennettä (suljettu verkko). Internetin kautta kulkeva liikenne on IPSEC-salattua. Gateway-protokolla paloaseman valvomon ja MPLS-verkon välillä on eBGP (external
Border Gateway Protocol) ja Pori – Kankaanpään välillä iBGP (internal Border Gateway Protocol). Verkon tuomia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia on esitelty alaluvussa
3.5.2.
Yllä olevasta selviää, että järjestelmän luominen on varsin haastava projekti, ja sen
tuomat palvelut varsin kattavia. Pelastustoimen kumppanuushanke on mahdollistanut
laajan yhteistyön, joka helpottaa myös eri viranomaisten välistä yhteydenpitoa.
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4.4 Valvomon suunnittelu ja toteutus
Satakunnan pelastuslaitos teki vuonna 2011 päätöksen valvomon perustamiseksi laitokselle. Projektia varten perustettiin työryhmä, joka kartoitti valvomon tuottamat palvelut.
Tärkeimmiksi palveluiksi kirjattiin pelastuslaitoksen logistiikan ohjaus, onnettomuustilanteiden seuranta, viestien nauhoituspalvelu, lisäyksiköiden hälytys ja lisäinformaation
tuottaminen operatiiviselle johdolle.
Valvomo päätettiin fyysisesti perustaa entisen hälytyskeskuksen tiloihin, jotka on
saneerattu vuonna 2005. Sijoituspaikkaa puolusti sen sijainti entiseen puhelinjakamoon,
johon on sijoitettu eri tietoverkkojen päätelaitteet. Kaapelointi valvomoon voitiin toteuttaa CAT6 kuparikaapeloinnilla. Valvomon verkon toteutus ilmenee kuvasta 4.5

Kuva 4.5. Valvomon verkon toteutuskuva
Tilan käyttö ja tarvittavien esityspintojen järjestys sekä laatu oli suunniteltava rajoitettuun tilaan sopiviksi. Valvomopöydät valittiin korkeudeltaan säädettäviksi ja tilaan
sopiviksi. Esityspinta päätettiin toteuttaa TFT -näytöillä minkä lisäksi tilaan asennettiin
datavideoprojektoreilla toteutettu älytaulu. Kuvapinta muodostuu neljästä TFT näytöstä, joka on riittävän yhtenäinen ja välttää hukkatilaa. Suuremman esityspinnan
olisi voinut toteuttaa edullisimmin projektorilla. Valintaa voi perustella paremmalla
kestävyydellä. Esityskuvan resoluutio optimoitiin siten, että kuvan tarkkuus on mahdollisimman hyvä, joten se esitetään lähteen natiiviresoluutiolla. Valvomohenkilöstö voi
tuoda esityskuvapintaan tarvittavat kuvat tilanteista mahdollisimman automaattisesti ja
reaaliaikaisesti. Esityspinnan tilannekuvaa ja oleellista tietoa on voitava helposti järjestellä ja operoida. Kaikki esitettävä sisältö on tarkoitus saada verkkoon ja hyödyntää siel-
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tä suoraan niin valvomossa kuin kentällä. Hälytystiedot saadaan esille hätäkeskuksen
ELS-tietojärjestelmästä (EinsatzLeitSystem) valvomon esityspinnalle, tärkeiden johtajien tietokoneitten työpöydille, ajoneuvotietokoneitten näytöille ja VIRVE- puhelimiin.
Valvomon valaistus oli ongelma ison ikkunapinnan johdosta. Tämä ratkaistiin siten,
että ikkunapinta-alaan asennettiin säleverhot ja valaistusta parannettiin. TFT –
esityspinta sekä älytaulu asetettiin siten että häiritseviä heijastumia voitiin välttää. Ergonomia otettiin huomioon suunnittelun alkuvaiheessa sillä tämä seikka varsinkin 24/7
– valvomossa (aina miehitetty) on hyvin tärkeä. Valvomopöydät järjesteltiin valvomossa siten, että yhteinen esityspinta on kaikkien helposti nähtävissä. Valvomopöytien logistiikka pyrittiin suunnittelemaan toimivaksi ja helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.
Valaistukseen kiinnitettiin erityistä huomiota koska sillä on oleellinen merkitys työolosuhteisiin. Valo suunnattiin valvomossa siten, ettei se häiritse esityspintaa. Pöytien
valaistus järjestettiin kohdevaloilla työkalujen käytön helpottamiseksi. Näillä järjestelyillä pyrittiin vaikuttamaan työssäjaksamisen tukemiseen. Valvomohenkilöstön vireyden ylläpitämiseen tullaan tulevaisuudessa panostamaan muun muassa työjärjestelyillä.
Päivänvalohoidon on taukojen aikana todettu lisäävän työvireyttä.
Tekniikan sijoittelua on mietitty myös huoltotöiden kannalta. Tietokoneita ei voitu
sijoittaa omaan tilaansa, laiteräkkiin mikä olisi helpottanut huoltoa. Tämän johdosta ne
sijoitettiin itse valvomotilaan sopiviin paikkoihin. Tarpeellinen investointi olisi ollut
myös asennuslattian hankinta. Kaapelointireittejä muodostettiin poraamalla tarvittavat
reitit alla olevaan jakokeskukseen. Helpotusta tähän puutteeseen toi myös se, että kokonaan verkkoon suunnitellussa valvomossa ei tietokoneitten VGA- ja RGBHV –
signaalisiirtoa (red, green, blue ja horisontaalinen sekä vertikaalinen synkronointi) tarvita lainkaan. Kaapelointi voitiin suorittaa normaalilla CAT 5/6 –kaapeloinnilla, sekä
sähkökaapeloinnilla. Esitysjärjestelmän tietokoneen DVI-lähdöt TFT -esitystekniikalle
tuottavat natiiviresoluutiolla parhaan mahdollisen tarkkuuden.
Valvomoissa voi seurata televisiolähetyksiä ja julkista sanaa kotimaasta tai maailmalta. Järjestelmässä käytetään kahta digiboxia, jolloin saadaan yhteensä neljä kanavanippua esille. Valvomon esityspinnalle voidaan ikkunoida kaikki televisiokanavat ja
operatiivisessa toiminnassa tarvittavat dokumentit ja karttakuvat. Näkymä on aivan samanlainen kuin ikkunoidut kamerakuvat tai muut esityssisällöt. Valittu kuva saadaan
halutun kokoisena ja näköisenä ikkunana esityspinnalle.
Avack –infojärjestelmä
Valvomo-ohjelmiston tehtävä on sovittaa yhteen eri esitysgrafiikat ja hallita TFT näyttöpintaa. Satakunnan pelastuslaitos valitsi valvomon esitysgrafiikan- ja informaatiojärjestelmän hallinta-alustaksi Avack-järjestelmän, koska ei käytä esityksessä matriisijärjestelmää. Järjestelmän palveluja on käytetty osin jo vuodesta 2009 lähinnä pelastuslaitoksen hallinnollisen verkon informaation välittäjänä. Se tuottaa myös pelastuslaitokselle tarpeellisen varahälytysjärjestelmän SMS-tekstiviestilähetysominaisuuden
muodossa.
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Peke- järjestelmä
PEKE-kenttäjohtojärjestelmän tuottamia palveluita pelastuslaitokselle on kerrottu luvussa 3.2.1. Valvomon tarkoitus on tarkkailla alueen onnettomuustilannetta, sekä raportoida siitä päivystäville pelastusviranomaisille. PEKE- järjestelmän luotettavuutta on
parannettu liittämällä se varmennettuun PeIP-verkkoon. Koska useat järjestelmän palvelut ovat saatavissa tästä verkosta, vähentää se oleellisesti VIRVE-verkon kuormitusta.
DWS-järjestelmä
DWS-hallintapäätteellä valvomon henkilökunta voi hallita toimialueensa VIRVEviestijärjestelmää. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat viestien nauhoituspalvelu, viestitoiminnan valvonta, varahälytystoiminta ja ruuhkatilanteen hallinta. Tärkeänä osana on
myös naapurialueiden yksiköille puheryhmien jakaminen yhteistoimintatilanteissa.
Älytaulu
Älytaulun tehtävänä on helpottaa tilannekuvan luontia onnettomuudesta. Taulun näyttöpinnalle tuodaan valvomossa PEKE- järjestelmän kartta- ja onnettomuustiedot. Tarkoitus on muodostaa tilanteesta maantieteellisesti kuva ja luomalla siihen käsin tehtävällä
peitepiirroksella taktinen suunnitelma. Näin saatu tilannekuva voidaan välittää lanka- ja
VIRVE-verkon välityksellä tarvittaville organisaatioille.
Operatiivinen verkko
PeIP-verkkoon ja sen palveluihin päästään käsiksi sekä operatiiviseen että hallinnolliseen verkkoon kuuluvilla tietokoneilla. Palveluista tärkeimpiä ovat PEKE:n paikannuspalvelut, pelastuslaitosten yhteinen tietopankki (tulossa) ja varahälytysmahdollisuus.
Tiedostopalvelin
Tiedostopalvelimen tehtävänä on toimia pelastustoimen tietopankkina verkkokatkosten
aikana. Sen tiedot varmennetaan hallinnollisessa verkossa toimivaan palvelimeen, jota
ylläpidetään Porin kaupungin tietohallinnon toimesta. Tiedostopalvelimen varmuuskopiointi on hyvä suorittaa yöaikaan, jolloin verkkoliikenne ja palvelinten kuormitus on
vähäistä.
Muut palvelut
Valvomohenkilökunnan tehtävä on tuottaa sähköistä informaatiopalvelua AVACKjärjestelmään. Puhelinkeskuspalveluja tuotetaan valvomon toimesta ilta ja viikonloppuisin, jolloin puhelinkeskuspalveluja ei ole saatavilla kaupungin toimesta. Suunnitteilla on
myös turvapuhelinpalveluiden hoito.

4.5 Paloaseman verkkoliikenteen toteutus
Paloaseman verkko voidaan toteuttaa kuvan 4.6 esittämällä tavalla. Verkon tarkoitus on
mahdollistaa hälytystietojen siirto ja hallinnollinen informaatio mahdollisimman luotet-
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tavasti kaikissa tilanteissa. Normaali viestiliikenne kulkee pääsääntöisesti pelastuslaitoksen VLAN-verkon välityksellä. Tästä verkosta on yhteys myös valtakunnalliseen
PeIP-verkkoon pelastustoimen sisäverkon avulla (hallinnollinen LAN). Järjestely takaa
varsin monipuolisten palveluiden tuottamisen kaikille paloasemille. Uutena palveluna
voi mainita paloasemille sijoitetut AVACK-päätteet, joilla välitetään myös hälytystiedot
kaikille paloasemille. Samoin jotkut sopimuspalokunnat ovat hankkineet GSMpohjaisen tekstiviestien vastaanotto järjestelmän, jolla palokunta voi paluuviestien avulla seurata sopimuspalokuntalaisten tavoitettavuutta hälytystilanteissa.
YLLI on yleisliitäntäyksikkö, jolla ohjataan paloaseman toimintoja kuten esimerkiksi valoja ja hälytysääniä. YLLI mahdollistaa myös eri tietoliikenneverkkojen ja muiden
järjestelmien yhdistämisen keskenään.

Kuva 4.6 Paloaseman verkon toteutuskuva
Paloasemien lähiverkot sijoittuvat OSI-mallissa lähinnä kolmelle alimmalle kerrokselle eli verkko-, siirtoyhteys- ja fyysiselle kerrokselle. Fyysisellä kerroksella tarkoitetaan kaapelointia ja ilmarajapintaa. Siirtoyhteysprotokollaan kuuluu muun muassa
MAC, joka määrittelee varausmenettelyn lisäksi verkossa kulkevan kehyksen rakenteen.
Lähiverkko ei ota kantaa ylempiin kerroksiin ja verkossa kulkevat protokollat ovat
omissa kehyksissään. Kuva 4.7 esittää paloasemaverkon eri laitteiden protokollapinoja.
Paloaseman LAN-verkon alemman tason liikenne on Ethernet-protokollan mukaista.
Yhdyskäytävinä esitetyissä verkkoratkaisuissa toimivat kuvien esittämät reitittimet ja
palomuurit.
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Kuva 4.7 Paloasemaverkon protokollapinot
Tärkeimpiä verkossa käytettäviä protokollia ovat: TCP (Transfer Control Protocol)
RFC 793, UDP (User Datagram Protocol) RFC 768, IP (Internet Protocol) RFC 791,
Ethernet RFC 802.3 ja WLAN (Wireless Local Area Network) RFC 802.11g.

4.6 Kuntien johtokeskuksien liittyminen viestijärjestelmään
Kriisinhallinnassa tärkeä osapuoli on myös kuntien organisaatiot. Niiden tehtävinä ovat
alueensa elinolojen säilyttäminen. Viestien välittäminen onnettomuuksista ja tulevista
uhkatilanteista asianomaisille viranomaisille kuuluu pelastustoimen palveluihin. Tämän
johdosta onkin tärkeää, että osapuolet ovat sopineet miten asia hoidetaan.
Yhteys pelastuslaitoksen johtojärjestelmästä kuntien hallinnollisiin verkkoihin ja
siten johtokeskuksiin tapahtuu pois lukien Porin kaupunkia julkisen Internetin välityksellä. Tämä reititys saattaa ruuhkautua varsinkin suurempien onnettomuustapahtumien
aikana. Tällöin toimivaksi viestivälineeksi jää VIRVE-verkko ja sen tuottamat palvelut.
Tulevaisuudessa on tärkeää parantaa kyseisen viestiliikenteen luotettavuutta.

4.7 Pelastuslaitosten kyselytutkimus ja sisällön analyysi
Viestivälineitten käytön kartoittamiseksi tehtiin kaikille pelastuslaitoksille strukturoitu
kyselytutkimus (Liite 1). Kyselytutkimuksella oli tarkoitus kartoittaa viestivälineiden
määrää, käyttöä ja käyttötarkoitusta. Samalla tutkittiin viestiketjun syvyyttä ja erilaisten
verkkojen käyttöä. Tutkimuksella haluttiin myös selvittää pelastuslaitosten viestijärjestelmien kehitysaste verrattuna tulevaisuuden suunnitelmiin. Lisäksi arvioitiin pelastuslaitosten viestiliikenteeseen kohdentamia taloudellisia resursseja verrattuna Satakunnan
pelastuslaitoksen resursseihin.
Kyselytutkimukseen vastasi 14 pelastuslaitosta 22:sta. Laitoksista viisi oli liikelaitosperiaatteella toimivia ja yhdeksän keskuskuntajohtoisia. Vastausten perusteella arvi-
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oitiin pelastuslaitosten viestiverkon kattavuutta, laitemäärää ja näihin käytettyjä taloudellisia resursseja verrattuna Satakunnan pelastuslaitokseen. Laitemäärät on myös suhteutettu pelastuslaitoksen alueen väkilukuun ja niiden käyttäjäkuntaan (Liite 2). Taulukko antaa läpileikkauksen eri pelastuslaitosten määrittelemistä viestintävälineiden tarpeista. Huomioitavaa ovat varsin suuret eroavaisuudet pelastuslaitosten välillä.
Viestivälineiden tärkeys pelastuslaitoksille tärkeys järjestyksessä: VIRVE-puhelin,
GSM-puhelin, tietokone, lankapuhelin, FAX, VHF- ja BRM -puhelin. Kaksi pelastuslaitosta oli nykykäytännön mukaan luopumassa osittain lankapuhelimen käytöstä. Vain
viidellä pelastuslaitoksella oli lankapuhelinyhteys kaikkiin paloasemiin. Edelleen VHF
PETO-verkkoa (Pelastustoimen vanha analoginen puhelinverkko) käyttää 11 pelastuslaitosta vastanneista. VIRVE-puhelinliittymien muututtua maksulliseksi 6 pelastuslaitosta oli siirtynyt osittain BRM-puhelimien käyttäjiksi. Näitä puhelimia käytetään
yleensä viestivälineinä operatiivisissa tehtävissä kuten savu- ja myrkkysukelluksessa.
Vain yksi pelastuslaitos oli hankkinut käyttöönsä satelliittipuhelimen lähinnä harvaan
asutun alueen viestinnän turvaamiseksi.
Sähköpostiosoite oli katsottu tarpeelliseksi kaikissa pelastuslaitoksissa joten sähköpostiosoite oli hankittu lähes kaikille. Tämä on selvä osoitus tiedonvälityksen siirtymisestä pelastustoimien tietoverkkoihin.
Lankapuhelinten käytöstä ollaan vähitellen luopumassa hallinnollisten puheviestien
välittäjinä mutta niitä on haluttu jättää varatieksi tärkeimpiin toimipisteisiin. Huomioitavaa kuitenkin on, että myös nämä yhteydet ovat ruuhka-alttiita. Lankapuhelimien
määrä Satakunnassa oli 0,33 kappaletta / vakinainen työntekijä. Muualla Suomessa
määrä 0,07 – 0,5 kappaletta / vakinainen työntekijä.
VIRVE-puhelimet ovat viime aikoina korvanneet lähes kokonaan vanhat analogiset
VHF-puhelimet. Virve-puhelimia oli Satakunnan pelastuslaitoksella 0,60 kappaletta /
operatiivisen osaston henkilöstö ja muualla määrä vaihteli 0,21 – 0,77 kappaletta / operatiivinen henkilöstö.
Pelastuslaitosten siirtyessä yhä enenevässä määrin langattomaan tiedonsiirtoon on
GSM-puhelinten määrä kasvanut merkittävästi viimeaikoina. Puhelimien määrä Satakunnassa puhelimia oli 0,53 kappaletta / vakinainen työntekijä ja muualla luku vaihteli
0,36 – 1,5 kappaletta / vakinainen työntekijä (osa puhelimista sopimuspalokuntien autoissa).
Tietokone on nykyään varsin arkipäiväinen työkalu pelastuslaitoksilla. Niiden määrä
on edelleen kasvussa ja yleisesti ollaan siirtymässä kannettaviin tietokoneisiin. Pöytäkoneita käytetään yleensä vain paloasemien kiinteinä laitteina hälytystietojen välittäjinä
ja ohjaamassa erilaisia paloaseman toimintoja. Lähes kaikki paloasemat kuuluvat paikallisen pelastuslaitoksen virtuaaliseen LAN- verkkoon, joten kannettavalla tietokoneella saadaan helposti yhteys eri toimipisteistä laitoksen tiedostoihin. PeIP-verkon valmistuttua sähköisten palvelujen määrä kasvaa huomattavasti verkostoitumisen johdosta.
Tietokoneiden määrä Satakunnassa oli 0,73 kappaletta / vakinainen työntekijä ja muualla luku vaihteli 0,16 – 1,5 kappaletta / vakinainen työntekijä.
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FAX-laitteita on edelleen käytössä pelastuslaitoksilla mutta ne ovat yleisesti jäämässä pois sähköpostin ja sen liitteiksi skannattujen dokumenttien yleistyessä. Laitteita käytetään vielä lähinnä pelastuslaitosten toimistoissa.
VHF- ja BRM- puhelimet ovat jääneet joidenkin pelastuslaitosten käyttöön lähinnä
taloudellisista syistä. Näitä viestivälineitä käytetään lähinnä sammutusyksikön sisäiseen
viestiliikenteeseen ja joissakin tapauksissa väestönhälyttimien ohjaukseen. Laitteiden
halpa hinta ja niiden käyttöolosuhteet (kuumuus, vesi) puoltavat niiden käyttöä.
PEKE- johtojärjestelmää käyttää 13 pelastuslaitosta vastanneista. Järjestelmän kehityksestä on vastannut sisäasiainministeriö ja se on kehitetty varsin pitkälti poliisin käyttämästä POKE- järjestelmästä. Järjestelmän käyttö on pelastuslaitoksille ilmainen ja sen
vaihtoehto on kaupallinen Locigan valmistama Merlot-järjestelmä. Merlot-järjestelmän
käyttäjiä ovat ne pelastuslaitokset, jotka hankkivat kenttäjohtojärjestelmän ennen PEKE:n valmistumista. Se tullaan korvaamaan KEJO-kenttäjohtojärjestelmällä, joka on
tarkoitus ottaa käyttöön yhdessä uuden hätäkeskusohjelman kanssa.

4.8 Taloudelliset resurssit
Pelastustoimi on varsin resurssiriippuvainen toimiala. Suurin osa pelastustoimen käyttöbudjetista kuluu henkilöstön palkkoihin ja sopimuspalokuntien sopimuskorvauksiin.
Nykyteknologia tuo pelastustoimen piiriin uusia ulottuvuuksia mutta tämä tarkastelunäkökohta huomioon ottaen pitäydytään usein varsin perinteisissä ratkaisuissa. Pelastuslaitosten informaatioteknologiaan käyttämät resurssit ovat nousseet varsin voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Taulukosta 4.3 selviää Satakunnan pelastuslaitoksen käyttötalouden viestintäbudjetin määrä vuonna 2011 (investoinneista mukana vain ATK-investoinnit). Taulukosta
käy myös ilmi, että perinteisen lankaverkon ja GSM-puhelimien kustannukset olivat
lähes samoja. Satakunnan pelastuslaitos siirtyi muiden Porin kaupungin hallintokuntien
tavoin puhelinliikenteestä GSM-verkon käyttäjiksi vuoden 2011 aikana, joten kustannusten painopiste muuttuu tältä osin. Suurimman kuluerän viestintäbudjetista muodostaa VIRVE-verkko. Tämä johtuu laitekannan määrästä, joka on käyttäjäkuntaan verrattuna Suomen korkeimpia.
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Taulukko 4.3 Satakunnan pelastuslaitos viestinnän käyttömenot 2011

Menokohde
Puhelinmaksut

Tarkennus
viranomaistoiminta
palvelutasotoiminta
ensihoito

Matkapuhelin

viranomaistoiminta
palvelutasotoiminta
ensihoito

kustannus
ALV 0% €
9 155
12 704
755

Palvelun tuottaja
Teleoperaattorit
Teleoperaattorit
Teleoperaattorit

15 213 Teleoperaattorit
4 633 Teleoperaattorit
1 690 Teleoperaattorit

Muut telemaksut
Virve-kulut

viranomaistoiminta
palvelutasotoiminta
ensihoito

Suomen Erillisverkot Oy, DNA
33 976 Oy
Suomen Erillisverkot Oy, DNA
249 470 Oy
Suomen Erillisverkot Oy, DNA
17 359 Oy

Atk-kulut, ulkoiset

viranomaistoiminta
palvelutasotoiminta
ensihoito

Atk-kulut, sisäiset,
sisältää laiteinvestoinnit

viranomaistoiminta

78 715 Porin kaupungin IT-palvelu

palvelutasotoiminta
viranomaistoiminta

36 233 Porin kaupungin IT-palvelu
33 976 Porin kaupungin IT-palvelu
501 349

Yhteensä

6 559 Ohjelmistotoimittajat
827 Ohjelmistotoimittajat
84 Ohjelmistotoimittajat

Yllä olevan taulukon kustannuksiin ei sisälly GSM- ja VIRVE-puhelimien laiteinvestointeja (4 800 € + 45 000 €). Kun tähän lasketaan käyttökustannukset, on vuotuinen
viestintäbudjetin suuruus noin 551 000 €, mikä on noin 6,5 % pelastuslaitoksen koko
käyttöbudjetista ilman henkilöstökuluja ja sopimuskorvauksia.
Tärkeimpien laitteiden käyttöikä ja investointikustannus voidaan arvioida seuraavasti: Satakunnan pelastuslaitoksella GSM-puhelimia on 160 kappaletta ja niiden kestoiäksi
on arvioitu viisi vuotta, VIRVE-puhelimia on 700 kappaletta ja niiden kestoiäksi on
arvioitu seitsemän vuotta, tietokoneita on 220 kappaletta ja niiden kestoiäksi on arvioitu
neljä vuotta. Tällä hetkellä GSM-puhelimen keskihinta on 150 €, VIRVE-puhelimen
450 € ja tietokoneen keskihinta lisälaitteineen 1200€, joten investointeihin kuluu noin
115 000 € vuodessa.
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GSM-liittymien käyttömeno
100 0€

VIRVE-puhelimien käyttömeno
1000€

Atk laitteiden käyttömeno
1000 €

Investoinnit / vuosi
1000 €

Yhteensä noin
1000 €

Kainuun pelastuslaitos
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Oulu-Koillismaan Pelastuslaitosliikelaitos
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Pohjanmaan pelastuslaitos
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Tampereen aluepelastuslaitos
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Satakunnan pelastuslaitos
Helsingin pelastuslaitos

Lankapuhelinliittymien käyttömeno
1000 €

Taulukko 4.4. Pelastuslaitosten likimääräiset suhteutetut viestintäkustannukset 2011

6,8

5,4

55,9

20,5

2,5

113

17,0
5,7

53,8 386,7
4,7 51,6

86,3
24,7

13,3
2,7

677
133

6,8

15,5 210,6

49,3

7,1

353

6,8
5,6
17,0
4,5

16,8 148,3
13,5 83,8
18,2 163,3
14,8 128,9

49,3
53,4
45,2
32,9

6,2
5,5
6,2
4,7

283
211
305
228

6,8
5,7
18,1
3,4
22,6
49,8

20,2
20,2
36,3
10,8
21,5
33,7

1289 61,6
154,7 45,2
257,8 94,5
128,9 14,4
300,8 90,4
2149 221,9

6,9
6,1
11,6
3,2
11,6
20,2

286
286
522
190
551
722

Taulukosta 4.4 ilmenee pelastuslaitosten viestintäbudjettien suuruus suhteutettuna
Satakunnan pelastuslaitoksen vastaavaan. Samalla voi huomata, että Satakunnan pelastuslaitoksella on kolmanneksi suurin viestintäbudjetti (pelastuslaitos Suomen kymmeneksi suurin).

4.9 Johtaminen, koulutus ja tietoverkkojenkäyttö
Tietoverkkojen sujuva käyttö ja tekninen osaamien vaatii käyttäjiltään koulutusta ja
käyttökokemusta. Pelastustoimen verkkoa käyttää jokapäiväisessä toiminnassa etupäässä vakituinen pelastustoimi. Sopimuspalokunnat käyttävät verkkoa lähinnä harjoitus-,
koulutus- ja operatiivisissa tilanteissa. Vielä harvemmin sitä käyttävät kuntien johto-
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organisaatiot ja silloinkin vain lähinnä harjoitustilanteissa. Tämän johdosta on selvää,
ettei riittävää tietotaitoa kerry kaikille henkilöille, jotka ovat vastuussa pelastusoperaatioiden onnistumisesta. Hyvän pohjan verkon ominaisuuksien hyödyntämisen aloittamiselle luo tietokoneen A-ajokortin suorittaminen. Ohjelmien käyttölogiikat ovat monesti
samankaltaisia, joten on helpompi ymmärtää uutta oppimansa. Pelastustoimen tietoverkon käyttö edellyttää tämän lisäksi erityisosaamista, joka tulee ottaa huomioon koulutussuunnitelmia laadittaessa.
Suurempien kokonaisuuksien harjoittelu voidaan toteuttaa karttaharjoituksena. Tällöin vältytään joukkojen fyysiseltä liikuttelulta, mikä ei ole harjoituksen tarkoitus. Harjoituksen suunnitteluun on olemassa tietokoneohjelmia, joilla voidaan todentuntuisesti
kuvata onnettomuustilanne. Tällöin kaikki harjoitukseen osallistujat voivat viestiyhteyksiensä kautta vaikuttaa aktiivisesti kuvattuun tilanteeseen. Ennen kyseisiä harjoituksia on syytä suorittaa laitteiden käyttökoulutus sekä vanhoille että uusille organisaation
jäsenille. Joukkojen koosta ja viestihenkilöstön määrästä saa käsityksen taulukosta 4.1.
Tietoliikenne on muodostunut yhdeksi pelastustoimen toimintasektoriksi. Uutena
haasteena on teknologian kehittyminen ja sen mahdollisuudet. Tämä edellyttää sen hyödyntämiseksi riittävää ammattitaitoa ja osallistumista alaa koskeviin foorumeihin. Tällä
hetkellä vain suurimmissa pelastuslaitoksissa tietoliikennesektori on määritelty kokopäivätoimiselle päällystöviranomaiselle, kun taas vastaava sektori pienemmissä laitoksissa on hoidettu oman toimen ohella. Satakunnan pelastuslaitoksella vain VIRVEviestintä on määritelty vakinaisen viranhaltijan hoidettavaksi. Muu verkkoliikenteen
hallinnointi hoidetaan Porin tietohallinnon toimesta.
Tietohallinnon sektoriin johtaminen kokopäiväisesti tulee uudelleen harkintaan hätäkeskusuudistuksen ja uuden käyttöjärjestelmän käyttöönoton johdosta. Nämä seikat
tuovat mukanaan merkittävän koulutustarpeen, jotta verkon tuomia palveluita voitaisiin
käyttää täysimääräisesti. Samoin tiedostojen ylläpito ja eteenkin sopimuspalokuntien
henkilöstön koulutus edellyttää kokonaisvaltaista ylläpitoa.
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5 TOTEUTUKSEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Pelastuslaitosten suurena haasteena on ollut useiden vuosien ajan viestintä ja sen vaatimat yhteydet. Esitetyn mallin pääasiallinen tarkoitus on tuottaa viranomaisille, jotka
osallistuvat operatiiviseen toimintaan luotettavat ruuhkautumattomat viestintäverkon
palvelut. Luotu malli edustaa nykyaikaista teknologiaa mutta siinä ei itsessään ole mitään vallankumouksellista sillä se on luotu olemassa olevan koetellun teknologian varaan. Painopisteinä suunnittelulle ovat olleet ruuhkautumattomuus, luotettavuus ja tietoturva, mitkä näin kohtuudella voidaan katsoa saavutettavan.
Mallin yksittäisiä komponentteja tarkasteltaessa MPLS-verkon voidaan katsoa täyttävän suunnittelukriteerit. PeIP-verkko on toteutettu varmennetun mallin mukaan. Toimivuutta arvioitaessa muodostavat sen päätepisteet ongelmakohdan jos niitä ei ole varmistettu sähkönsyötön ja laiterikkojen varalta. Satakunnan pelastuslaitoksen mallissa
verkon päätepisteet sijaitsevat fyysisesti eri paikkakunnilla, joten verkkokatkos ei lamauta koko järjestelmää. Paikkakuntien välisellä yhdyskäytävällä, joka toteutetaan kaupallisen verkko-operaattorin toimesta, on tarkoitus varmentaa palvelut Satakunnan alueella. Toisena kriittisenä tarkastelukohteena on VIRVE-verkko ja sen toimivuus suuronnettomuuksissa (laajat sähkökatkot). VIRVEn tuottamien palveluiden kaaduttua menettävät liikkuvat yksiköt yhteyden pelastustoimen johtoon sekä kenttäjohtojärjestelmän
palvelut. Yhteydenpitovälineenä johtoon voidaan tällöin käyttää GSM-puhelinta, mikäli
sen palvelut ovat käytettävissä. Toimintaa voidaan jatkaa paikallisesti VIRVE:n suorakanavatoiminnolla. Heikoin lenkki on kaupallinen GSM-puhelinverkko, jonka palveluita pelastustoimi käyttää lähinnä sopimuspalokuntalaisille suunnattujen hälytysviestien
lähettämiseen. Tämän verkon menettäminen tuottaa onnettomuustilanteissa suuria vaikeuksia, joihin on yritetty monesti puuttua. Mitään toimivaa ratkaisua tähän ongelmaan
ei toistaiseksi ole esitetty.
Yhtenä arviointikohteena voidaan pitää myös henkilöstön teknistä osaamista. Valvomon henkilöstöksi rekrytoidaan helposti vanhempia pelastajia (ikäjohtaminen). Heidän perusammattitaitonsa ei välttämättä ole riittävä mikä edellyttää suunniteltua peruskoulutusta. Pelastuslaitosten tulisi myös rekrytoida viestinnästä kokonaisvaltaisesti vastaava henkilö, jonka tehtävänä olisi sektorin ylläpito ja kehittäminen. Täten voitaisiin
taata riittävä tietotaito toimialan tarpeet huomioon ottaen.
Pelastustoimen taloudellisten resurssien kohdentaminen viestitoimintaan on vuosi
vuodelta lisääntynyt. Tämä aiheuttaa resurssien kohdennuspaineita alan muihin toimintoihin nähden, joiden budjetit ovat myös kasvussa.
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5.1 Tietoturva
Normaalioloissa syntyvä häiriötilanne saattaa estää tai häiritä yhteiskunnan tietoliikennettä ja tietojärjestelmien toimintaa sekä turvallisuutta. Suppeampana häiriötilanne saattaa vakavasti haitata pelastustoimen kykyä hoitaa tärkeää palvelutehtäväänsä.
Moniviranomaisyhteistyö vaatii tulevaisuudessa parempaa tietoturvaa. Tulevaisuuden tietoverkot on suunniteltava siten, että ne eivät mahdollista tietomurtoja ja niiden
käyttäjät on erikseen koulutettava.
Tietoverkkojen ylläpitäjät ovat laatineet tietoturvastrategian, joka pitää sisällään
yrityksen tietoturvatavoitteet ja käytettävät resurssit. Sen määrittelyt velvoittavat koko
organisaatiota ja erityisesti johtohenkilöitä. Verkon valvontaa suorittaa ylläpitäjä, joka
valvoo ja raportoi tarvittaessa toiminnasta. Tähän perustuva tietoturvapolitiikka on
myös pääsääntöisesti ylläpitäjän laatima.
Ihmisten suhtautuminen tietoturvaan on tuoreen Soneran teettämän tutkimuksen
epäjohdonmukaista. Tietoturvariskit tiedostetaan mutta käyttäjät eivät ole erityisen huolestuneita tietoturvallisuudesta. Vain runsas neljännes vaihtoi salasanojaan ilmitulleiden
laajojen salasanapaljastusten jälkeen. Huolestuttavalta tilanne tuntuu siksi, että koneitten sisältöä pidetään korvaamattomana [26]. Suurin osa pelastustoimen käyttäjistä kuuluu juuri tähän kyseiseen ryhmään. Vaikka pelastuslaitoksen tietoturvapolitiikkaan kuuluu tietoturvakoulutuksen suorittaminen ja testin läpäisemien, ei kaikkia tarpeellisia
toimenpiteitä ole suoritettu. Joissain tapauksissa verkkoa käyttävät myös henkilöt, jotka
eivät ole suorittaneet testiä. Tarkastelua vaatii myös pelastustoimen sisäiset tietojärjestelmät, jotka eivät vaadi määräajoin salasanan vaihtoa.
Sosiaalinen hakkerointi on pelastuslaitoksissa varsin helppoa ja usein tahatontakin.
Pitkään kestäneet henkilösuhteen ovat luoneet varsinkin operatiivisen henkilöstön keskuuteen ilmapiirin, jossa asioista puhutaan varsin vapaasti. Käyttäjätunnusten ja salasanojen saaminen selville urkintamielessä ja kuten edellä mainitsin tahattomastikin, on
varsin helppoa. Joidenkin ohjelmien tunnuksia on jopa lainattu henkilöltä toiselle hyvässä uskossa.
Pelastustoimen henkilöstölle on pääsääntöisesti hankittu omat sähköpostitunnukset
(kyselytutkimus). Tämä edellyttää myös pelastustoimen verkon käyttäjätunnusten luomista henkilöstölle. Tietoturvapolitiikassa onkin mainittava eri käyttäjäkuntien oikeudet
ja koulutusvaatimukset, jotta voidaan taata verkon turvallisuus.

5.2 Verkkojen käytettävyys
VIRVE-verkon luotettavuus on joutunut muutamia kertoja koetukselle laajojen luonnononnettomuuksien johdosta. Joulukuussa 2011 Tapanin ja Hannun myrskyt aiheuttivat esimerkiksi Eurajoella verkkoliikenteen katkeamisen. Syynä katkeamiseen oli tukiasemien virransyötön katkeaminen. Tukiasemat eivät olleet varustettu varavoimalla ja
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käytettävän akkukapasiteetin loputtua tukiasemien toiminta loppui. Useiden verkon tukiasemien on arveltu toimivan noin neljä tuntia sähkönsyötön katkettua [28; 29].
MPLS- ja sen päälle perustettua PeIP-verkkoa voidaan pitää varsin luotettavana ja
ruuhkautumattomana viestiyhteytenä. Ongelmakohdaksi muodostuvat kuitenkin PeIPverkon päätepisteet, jotka ovat pelastuslaitosten hallinnassa. Nämä pisteet on syytä
varmistaa sähkönsyötön kannalta. Etätyöpisteet jotka kuuluvat pelastuslaitoksen
VLAN-verkkoon menettävät myös PeIP-liittymän palvelut sähkökatkojen johdosta, ellei
varavoimaa ole saatavilla. Tällöin ainoaksi viestiyhteydeksi jää VIRVE-verkko. Verkon
lopullisesta häiriösietoisuudesta saadaan parempaa tietoa tulevien vuosien aikana.

5.3 Tulevaisuuden kehitysnäkymät ja haasteet
Tietoyhteiskunnassa tieto- ja viestintätekniikka kehittyy edelleen. Tekniikat muuttuvat
entistä näkymättömämmiksi. Tietoverkkotekniikoissa ollaan menossa entistä enemmän
langattomaan teknologiaan. Tämä mahdollistaa yksiköiden liikkumisen mutta samalla
toimialueen verkkojen kattavuus, häiriösietoisuus ja tietoturva asettavat haasteita. Verkkoliikenteelle asettaa haasteita myös ohjelmistopuoli, joka entistä monipuolisempana ja
raskaampana vaatii käytettävältä verkkoratkaisulta suurempaa tiedonsiirtokapasiteettia.
Tässä työssä esitetty VIRVE-verkko ei kapeakaistaisena ratkaisuna kykene tähän, joten
tulevaisuudessa on etsittävä uudenlaisia luotettavia ratkaisuja.
Teknologian ja tietotekniikan kehitys luo myös uusia mahdollisuuksia, ja vaikuttaa
laaja-alaisesti yhteiskuntaan ja turvallisuuteen. Tiedon ja viestinnän yleistyminen näkyy
muun muassa siinä, että yhteiskunnan toiminnot ja palvelut siirtyvät Internet-pohjaiseen
verkkoon. Julkishallinnon palveluita kehitetään yhä enemmän itsepalvelu- ja palveluautomaatiopohjaisiksi, mikä luo myös pelastustoimelle sekä haasteita että mahdollisuuksia
[30].
Muutosprosessi murtaa hierarkiset rakenteet ja helpottaa uusien työnteon mallien
syntymistä. Etäneuvottelujen ja muiden tietojärjestelmien kustannukset laskevat edelleen kymmenesosalla muutaman vuoden välein. Videoneuvottelu on laajenemiskynnyksen äärellä ja lähivuosina etä- ja joustotyö lisäävät suosiotaan. Vauhdittajina pelastustoimessa ovat tekniikan kehitys, yhteiskunnan aiheuttamat uudenlaiset ongelmat ja
luonnonkatastrofit.
Suomi on edelleen yksi edelläkävijämaista informaatioteknologian hyödyntämisessä. Yhteiskunnan lisääntyvä riippuvuus laajoista ja monimutkaisista tieto- ja muista teknisistä järjestelmistä lisää kuitenkin myös haavoittuvuutta. Koordinoinnin ja sovellutusten yhteensovitusten tarve kasvaa. Riippuvuus tietoverkoista kasvaa koko ajan ja vastaavasti teknologian väärinkäytöstä aiheutuu turvallisuusriskejä, kuten tietoverkkojen ja
johtamisjärjestelmien lamautumista sekä yhteiskunnan toimintojen häiriintymistä. Tietoturvallisuuden merkitys korostuu. Teknologiasovellutusten lisääntyessä myös laitteiden toimintavarmuuteen ja käytettävyyteen on tulevaisuudessa kiinnitettävä entistä
enemmän huomiota. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan joka tapauksessa myös lisätä
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turvallisuutta. Esimerkiksi automaattiset valvonta-, hälytys- ja sammutusjärjestelmät
parantavat mahdollisuuksia onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen. Kehittyvää teknologiaa voidaan hyödyntää myös pelastustoiminnassa. Viranomaisten toiminta perustuu yhä laajemmin tietojohtoiseen ohjausmalliin. Tietoa tehokkaasti keräämällä ja analysoimalla pystytään resursseja kohdentamaan entistä
tehokkaammin. [31]
Sosiaalisen median käyttö interaktiivisena mediana on saavuttanut suurta suosiota.
Viranomaisista poliisi ja puolustusvoimat ovat luoneet itselleen sivut viestintänsä parantamiseksi. Pelastustoimessa sen käyttö on vielä varsin vähäistä (huhtikuussa 2012 neljällä pelastuslaitoksella).
Sosiaalisen median hyödyt pelastustoimessa saavutetaan tiedottamisessa ja onnettomuuksien ehkäisyssä. Nopea onnettomuuksista tiedottaminen on todettu vähentävän
merkittävästi hätäkeskuksiin ja pelastuslaitoksiin suuntautuvaa puhelinruuhkaa.
Pienkohteiden tarkastustoiminta on ollut useita vuosia pelastustoimen ongelmakohta. Lakimuutoksen ja valvontasuunnitelman valmistuttua mediaa voitaisiin käyttää omavalvonnan suorittamiseen sekä kysymys- ja vastausalustana.
Sivuston ylläpito vaatii jatkuvaa päivittämistä. Vain harvoilla pelastuslaitoksilla on
tiedotuksesta vastaava henkilö joten ongelmaksi muodostuu tällöin osaaminen sekä sähköisen materiaalin tuottaminen. [32]
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6 YHTEENVETO

Pelastustoimen tietotekninen sektori on kokenut viime ainoina merkittäviä muutoksia.
Valtion hallinto on panostanut tuntuvasti sen kehitykseen parantaakseen valtiollista kriisinhallintaa. Tämän johdosta pelastustoimi on myös joutunut kasvattamaan informaatioteknologiaan osoitettua budjettia. Tämä ei ole ollut monesti ongelmatonta sillä lisävarat
on usein jouduttu osoittamaan muista toiminnoista. Ongelma saattaa edelleen kasvaa
koska valtio on päättänyt luopua vuoden 2013 alusta valtionosuuskäytännöstä. Tämä
saattaa merkitä laitekannan karsimista ja sen keski-iän kasvua.
Pelastuslaitosten kumppanuushanke tuottaa uusia ulottuvuuksia pelastustoimen sisäiseen viestintään valtakunnan tasolla. Yhteisten verkkopohjaisten sovellutusten ja
palveluiden tuottamisesta on käynnistetty useita projekteja. Verkottumisella saavutetaan
näin merkittäviä etuja karsittaessa päällekkäisiä toimintoja sekä vaikeasti yhteen sovitettavia tiedostorakenteita. Tällaisia ovat muun muassa onnettomuuksien ehkäisyn tilastointi, henkilöstöresurssien suunnittelu ja kalustoresurssien ylläpito.
Valtio on voimakkaasti panostanut turvallisen, ruuhkautumattoman ja häiriösietoisen verkon rakentamiseen kriisitilanteita varten eri viranomaisille. Pelastuslaitosten yhteinen IP-verkko on vasta tiensä alkutaipaleella. Verkon arkkitehtuuri ja sen toteutusmalli on todettu hyväksi ja sille on asetettu suuria odotuksia. Tällä hetkellä se palvelee
lähinnä kenttäjohtojärjestelmän ja VIRVE-palveluiden viestikanavana. Pullonkaulana
on edelleen verkkoon kytkettyjen palvelimien ruuhkautumiset ja kaatumiset. Hätäkeskusprojektin valmistuttua ja siihen kytkettyjen palveluiden käyttöönotolle on asetettu
suuria odotuksia. Halu siirtyä langattomaan tiedonsiirtoon ei myöskään ole ongelmatonta. Johtuen alan erikoisluonteesta verkkosovellutuksien käyttö edellyttää VPN-putkien
käyttöä mobiili- ja etäyhteyksissä. Osa tästä ongelmasta lankeaa pelastuslaitosten hallinnoimille laitoskohtaisille verkkoratkaisuille.
Verkon tehokas käyttö edellyttää myös pelastuslaitoskohtaisten valvomojen perustamisia. Henkilökunnan koulutus verkon käyttöön on tulevaisuudessa haasteellista lukuisten uusien palveluiden käyttöönoton johdosta. Viipeen poisto pelastustoimen tiedonvälityksessä kulminoituu informaation kulun eri kerroksissa inhimilliseen tekijään.
Tämän työn yksi tarkoitus onkin poistaa turhia kerrosrakenteita. Nykyään vain harvoissa tapauksissa tiedonvälityksen ongelmakohdaksi on muodostunut käytetty teknologia.
Tällainen tilanne voisi edelleen muodostua kaupallisten GSM-verkkojen välittämien
hälytystekstiviestien viivästymisellä. Tämä viestikanava on edelleen ainoa käyttökelpoinen tapa hoitaa sopimuspalokuntien hälytys, eikä edelleenkään ole näkyvissä toimivaa ratkaisua tilanteen korjaamiseksi. Samoin reaaliaikaisen kuvan välitys onnettomuuskohteista edellyttää tehokkaampia ja kattavia verkkoyhteyksiä.
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LIITE 2

GSM-liittymien lukumäärä

GSM-liittymien lukumäärä / 1000 asukasta

VIRVE-puhelimien lukumäärä

VIRVE-puhelimien lukumäärä / 1000 asukasta

VIRVE-puhelimien lukumäärä / operatiivinen
henkilöstö

Pelastuslaitoksen tietokoneiden lukumäärä

Pelastuslaitoksen tietokoneiden lukumäärä /
1000 asukasta

Pelastuslaitoksen tietokoneiden lukumäärä /
vakinainen työntekijä
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0,15
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0,47

0,46

0,09

0,07

80

0,46

0,36 300

1,71

0,45

35

0,2

0,16

0,44

0,33

160

0,71

0,53 700

3,11

0,6

220

0,98

0,73

Helsingin pelastuslaitos 220

0,37

0,31

250

0,42

0,36 500

0,84

0,77

540

0,91

0,77

GSM-liittymien lukumäärä / vakinainen työntekijä

Lankapuhelinliittymien lukumäärä / vakinainen
työntekijä

Kainuun pelastuslaitos
30
Varsinais-Suomen
aluepelastuslaitos
75
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
25
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
30
Oulu-Koillismaan Pelastuslaitosliikelaitos
30
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
25
Pohjanmaan pelastuslaitos
75
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
20
Keski-Pohjanmaan ja
Pietarsaaren alueen
pelastuslaitos
30
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
25
Tampereen aluepelastuslaitos
80
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
15
Satakunnan pelastuslaitos
100

Lankapuhelinliittymien lukumäärä

Lankapuhelinliittymien lukumäärä / 1000 asukasta

Taulukko viestivälineiden määrä verrattuna väkimäärään ja käyttäjäkuntaan

