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 Tärkein tehtävämme on ylläpitää, kunnostaa 
ja valvoa sähköverkkoa. Pidämme huolta siitä, 
että asiakkaillamme on sähköt päällä tauotta, 
24/7 – puhtaasti, turvallisesti ja varmasti.

 Kehitämme verkkoratkaisuja, turvaamme 
huoltovarmuutta sekä mahdollistamme 
kansalaisten ilmastotekoja tuomalla uusia 
ratkaisuja energian käytön tehostamiseen.

 Älykkäät sähköverkkomme auttavat 
ilmastonmuutoksen hillinnässä – Carunan 
osaamisesta hyötyy siten koko yhteiskunta.

Visiomme: Miljoona 
tyytyväistä asiakasta



Caruna Oy

 Keski-Uusimaa, Koillismaa, 
Länsi-Uusimaa, Lounais-
Suomi, Pohjanmaa, Satakunta

 Asiakkaita 484 000
 Sähköverkkoa 80 000  km

– 165 m / asiakas

 Kaapeloitu 60 %
 Investoinnit 104,6 meur

– 216 € / asiakas

Caruna Espoo Oy

 Espoo, Joensuu, Kauniainen, 
Kirkkonummi

 Asiakkaita 230 000
 Sähköverkkoa 8 100 km

– 35 m / asiakas

 Kaapeloitu 81 %
 Investoinnit 35,5,4 meur

– 154 € / asiakas

Kaksi erilaista verkkoyhtiötä 

Lisätietoa Carunasta ja 2021 luvuista:
https://www.caruna.fi/caruna/vuosiraportti2021

https://www.caruna.fi/caruna/vuosiraportti2021


Sähkö kulkee voimalaitoksilta asiakkaille

Sähkönsiirto lyhyesti

110 kV 1-20 kV

1-20 kV

0,4 kV

SÄHKÖASEMA
VOIMALAITOS

MUUNTAMO MUUNTAMO MITTAUSPISTE

KODIT, KOULUT, KAUPAT jne.PIENTEOLLISUUS
RASKAS-
TEOLLISUUS

OMA 
SÄHKÖNTUOTANTO



 Sähköverkko on perushyödyke, jota ilman kodit, 
koulut, sairaalat tai vanhainkodit eivät toimi. 
Verkkopalveluyhtiöiden kuten Carunan tehtävä on 
turvata häiriötön sähkönsaanti myös silloin, kun 
myrskytuulet tai tykkylumi koettelevat 
sähköverkkoja

 Ilmajohtoihin perustuva jakeluverkko on rakennettu 
pääosin 60- ja 70 -luvuilla ja on joka tapauksessa 
tulossa teknisen käyttöikänsä päähän

 Sähkömarkkinalaki edellyttää, että 31.12.2036 
mennessä myrskyn tai lumikuorman aiheuttama 
keskeytys saa kestää maksimissaan kuusi tuntia 
kaupunki- ja taajama-alueilla ja 36 tuntia haja-
asutusalueilla

Miksi maakaapeloimme?

Video

https://youtu.be/eri8xRWEdP4


Verkonrakennusprojektin elinkaari, viestintä ja 
maanomistajatyytyväisyyden mittaus

Caruna tilaa 
projektin 
sopimus-

urakoitsijalta
Suunnittelu 

alkaa
Rakentaminen 
alkaa

Vanhan verkon 
purkaminen ja 
viimeistelytyöt 

alkavat
Projekti 

valmistuu

0-4 kk 4-6 kk 6-10 kk 2-4 kk

Verkonrakennusprojektin elinkaari on kokonaisuudessaan noin 12-24 kk

+ + + = 12-24 kk

Takuuajan 
tarkastukset

2. tyytyväisyys-
kysely

Viestitään 
rakentamisen 

alkamisesta. 1. 
tyytyväisyyskysely

Alueellinen 
asiakastilaisuus ja 

ennakkoviesti

Kaapeleiden ja 
muuntamoiden 
sijoittamisesta 

sopiminen 
maanomistajien 

kanssa

Viestitään 
rakentamisen 

valmistumisesta ja 
purkutöiden 
aloituksesta



2021

 Teimme yli 350 turvallisuuden Safety
walkia ja kumppanien kanssa lähes 
4000 työmaatarkastusta

 Caruna-korttikoulutukseen osallistui 
noin 230 henkilöä

 Noin 430 henkilöä suoritti sekä 
turvallisuus- ja ympäristöverkkokurssin 
ja noin 300 henkilöä 
sähköturvallisuuskurssin. 
Kurssisuoritukset ovat voimassa 
kolme vuotta.



Jere Mättö, Caruna
jere.matto@caruna.fi

044 733 2038

Kiitos!



TEHOKAS VERKKOKUMPPANI
Paikallista osaamista asiakkaan parhaaksi

Harri Saapunki 26.4.2022



24,3M€

2500km



TYÖLLISTÄMME 59 henkilöä
• Projektipäälliköitä
• Suunnittelijoita 
• Asentajia

LISÄKSI KUMPPANEIDEN KAUTTA 
NOIN +150 HENKILÖÄ
• Maanrakennus
• Suunnittelu
• Sähkötyöt

MAANLAAJUINEN TOIMIJA & TYÖLLISTÄJÄ



Sähkönjakeluverkon toimitusvarmuuden parantaminen 
Kuusamon tajaamassa

• Olemassa olevan ilmaverkon saneeraus maakaapeloinnilla.
• Maakaapelointia n. 60km

• Hankkeen kaapelointityöt toteutetaan vuosien 2022 ja 2023 aikana
• Hanke on jaettu kolmeen projektiin

• Kuusamo 1
• Kuusamo 2
• Kuusamo 3

• Suunnittelutyöt alueella ovat käynnissä ja ne valmistuvat ensimmäisien 
projektien osalta tulevan kevään aikana.

• Kaapelointityöt aloitetaan kesäkuun aikana.



Kuusamo
Jaettu kolmeen osaprojektiin

• Kuusamo 1 

• Kuusamo 2

• Kuusamo 3

Kaapeloinnin aikataulu:

• Kuusamo 1 - 2022

• Kuusamo 2 - 2022

• Kuusamo 3 - 2023

• Purkutyöt talvi 2023 ja talvi 2024

• Jälkityöt kevät 2023 ja kevät 2024



Kuusamo
Rakentamisjärjestys 2022:

Rakentaminen aloitetaan Toringintaukselta sekä Taajamasta



Kuusamo
Rakentamisjärjestys 2022:

Ja tämä etenee Torangin teollisuusalueelle sekä lahdentaakse kesän aikana.



Efficient Network Partner Oy:n  yhteystiedot

Projektipäällikkö Harri Saapunki
Suunnittelupäällikkö Antti Huhtiniemi

etunimi.sukunimi@enp.fi



Lähikaapelihankkeen
sähköverkon 
maakaapelointityö

Kuusamo Tolpanniemi ja Ruka
taajamat

26.4.2022



  
 

 

Eltel lyhyesti

Perustettu vuonna 2001

Markkinajohtaja Pohjois-Euroopassa

Toiminnot Pohjoismaissa, Puolassa ja Saksassa

Liikevaihto EUR 812,6 miljoonaa euroa (2021)
Henkilöstö 5,000

UN Global Compact –sitoumus vuodesta 2014 
SBTi –sitoumus vuodesta 2021

Listattu Tukholman pörssissä vuodesta 2015



Eltel Suomi

Markkinajohtaja Suomessa – liikevaihto n.300 milj. eur (2021)

Liiketoimintayksiköt: Communication, Power, Voimansiirto ja 
Teollisuus ja Smart Solutions

Toimipisteitä 66. Pohjoisin Ivalossa ja eteläisin Kemiössä

Henkilöstö noin 1,520 – olemme Suomen 95. suurin työllistäjä*

Noin 700 tuotantoajoneuvoa

Kuva: Eltel, Tarmo Kuuder
*Talouselämä 9/2021, Suomen 100 suurinta työllistäjää -listaus



 Pääurakoitsija Eltel Networks Oy
 Eltel on toimittanut Carunalle ja muille verkkoyhtiöille useita vastaavia säävarman

verkon investointihankkeita
• Noin 10000 km rakennettua kaapeliverkkoa
• Noin 5000 kpl rakennettuja puistomuuntamoa
• Noin 8000 km purettua ilmalinjaa

 Eltel toimittaa projektit Carunalle kokonaistoimituksena. Eltel toteuttaa
projektien suunnittelun, rakentamisen ja purkutyöt

• Suunnittelun toteutus Eltelin omalla henkilöstöllä
• Maanrakennustöissä käytetään pääasiassa lähialueen

maanrakennusurakoitsijoita
• Sähköasennukset tehdään Eltelin omalla henkilöstöllä

Eltel Networks Oy



Sähkösuunnittelija on henkilökohtaisesti yhteydessä 
maanomistajaan

• Pääurakoitsija Eltelin suunnittelija on yhteydessä maanomistajaan 

henkilökohtaisesti vähintään puhelimitse ja pyritään ensisijaisesti 

sopimaan aina maastokatselmus maanomistajan kanssa

 Käydään läpi maaston erityispiirteet 

 Kerrotaan projektin taustoista, tavoitteista ja aikataulusta

 Kaapelit pyritään sijoittamaan siten, että maanomistajalle aiheutuu 

mahdollisimman vähän haittaa

 Kuunnellaan lisäksi maanomistajan toiveet ja huomioidaan nämä 

maastosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaa

 Eltel laatii maanomistajan kanssa kirjallisen vakiomuotoisen 

sijoitussopimuksen sähköjohtojen- ja laitteiden sijoittamisesta ennen 

töiden aloittamista

 Viimeistelytöillä varmistetaan, että kotipiha on yhtä

hyvässä kunnossa kuin ennen kaapeleiden sijoittamista



Projekti I1109505 Tolpanniemi



Projekti I1109505 Tolpanniemi

 Projektin suunnittelutyöt aloitettu 2021
 Uutta maakaapeloitavaa reittiä noin 20 km 
 Rakentaminen kesällä 2022 

– Tarkempi aikataulu ja aloitus tiedotetaan maanomistajille tekstiviestein
 Nykyisten ilmajohtojen purkutyöt toteutetaan vuoden 2022-2023 aikana

– Tarkempi purkutöiden aikataulu tiedotetan maanomistajille tekstiviestein, kun uusi
maakaapeliverkko on saatu käyttöön



Kuituverkon kartta



Yhteisrakentaminen kuituverkko Koillisnetille
 Kuituverkon suunnittelun ja sijoitusluvat hankkii Koillisnetti
 Valokuitukaapeleiden asennukset toteutetaan sähköverkon kaapeloinnin yhteydessä 

yhteisojien osalta
 Kiinteistöjen pihojen osalta Koillisnetti sopii kaivutyöt ja asennukset erikseen



Projekti I1109489 Ruka itä

Projekti I1109505 Tolpanniemi



Projekti i111706 Ruka pohjoinen



Projekti i111705 Ruka taajama Etelä



 Projektin suunnittelutyöt aloitettu 2021
 Uutta maakaapeloitavaa reittiä noin 20 km 
 Rakentaminen kesällä 2022 

– Tarkempi aikataulu ja aloitus tiedotetaan maanomistajille tekstiviestein
 Nykyisten ilmajohtojen purkutyöt toteutetaan vuoden  2022-2023 aikana

– Tarkempi purkutöiden aikataulu tiedotetan maanomistajille tekstiviestein, kun uusi 
maakaapeliverkko on saatu käyttöön

Projektit Ruka I1109489, I111705, I111706



 Hankepäällikkö Henry Eskelinen

 Projektipäällikkö Janne Haapala

 Suunnittelu Pasi Lantto

 Aluepäällikkö Juha Putaala

Eltel Networks Oy yhteystiedot



Kysymyksiä ?

Kiitos !



HUIPPUNOPEA VALOKUITU
TÄYTTÄÄ TULEVAISUUDEN TARPEET

KUUSAMO 2022 & 2023 
26.4.2022





Koillisnetin omistavat vahvat 
osuuskuntataustaiset yhtiöt

• Kaisanet Oy:n ja Oulun Seudun Sähkö Oy:n omistama valokuituyhtiö
• Pohjoissuomalaiset osuuskuntataustaiset omistajat
• Omistajilla valokuituverkkoja 25 kunnan alueella ja 

laajakaista-asiakkaita yhteensä yli 20 000 kpl
• Rakentaa valokuituverkon Kuusamon taajaman alueelle
• Palveluita tarjotaan kotitalouksille, taloyhtiöille ja yrityksille
• Tavoitteena yli 2000 uutta asiakasta ja yli 50 prosentin liittymisaste
• Verkoston rakentaminen tapahtuu pääosin vuonna 2022

• Valokuituverkko valmis vuonna 2023
• Investointi arviolta noin 5 milj. euroa





#1 KUUSAMO 2022

Tolpanniemi
• Kokonaisuus n. 15 km
• Talouksia n. 450 kpl
• Kaapelivaraus kaikille

Koostuu
• Yhteisojakaivut Carunan kanssa
• Omat kaivut pientalojen pihoissa
• Yksityisluvitukset valokuidulle
• Sisäkaapelin asennukset



#2 KUUSAMO 2022

Toranki & Torangintaus
• Kokonaisuus n. 20 km
• Kiinteistöjä n. 520 kpl
• Kaapelivaraus kaikille

Koostuu
• Yhteisojakaivut Carunan kanssa
• Omat kaivut Leskelän alueella
• Yksityisluvitukset valokuidulle
• Sisäkaapelin asennukset



#3 KUUSAMO 2022

Keskusta
• Kokonaisuus n. 4 km
• Kiinteistöjä n. 570 kpl
• Kaapelivaraus kaikille

Koostuu
• Yhteisojakaivut Carunan kanssa
• Omat kaivut
• Yksityisluvitukset valokuidulle
• Sisäkaapelin asennukset



#4 KUUSAMO 2022

Nilo & Lahdentaus
• Kokonaisuus n. 13 km
• Kiinteistöjä n. 380 kpl
• Kaapelivaraus kaikille

Koostuu
• Yhteisojakaivut Carunan kanssa
• Omat kaivut
• Yksityisluvitukset valokuidulle
• Sisäkaapelin asennukset



KUUSAMO 2023

Rintelä & Myllylä
• Kokonaisuus n. 14 km
• Kiinteistöjä n. 700 kpl
• Kaapelivaraus kaikille

Suunnitelmat tarkentuvat





RAKENTAMINEN

1. Koillisnetin yhteistyökumppani luvittaa yksityiset maa-alueet ja 
on yhteydessä maanomistajiin. Tehdään allekirjoitettu sopimus 
kaapelin/kaapeleiden sijoittamisesta.

2. Asentaja kontaktoi talon omistajan ja sopii suunnittelukäynnin 
liityntäkaapelin tuomisesta tontille sekä sisäasennuskaapelin 
asennuksesta. Liittymiä pyritään asentamaan ”kylmänä” jo 
toukokuusta lähtien.

3. Liityntäkaapeli tuodaan etupäässä sähkön yhteisojassa tontille 
niin pitkälle kuin se on mahdollista. Loppukaivut hoitaa 
Koillisnetin oma koneurakoitsija missä se on välttämätöntä.

4. Liittymien käyttöönotot runkoverkon rakentamisen yhteydessä 
kun vain mahdollista.





PALVELUT JA TARJONTA KUUSAMOSSA

Koillisnet tarjoaa laajakaistapalveluita ja TV-palveluita niin pientaloille, 
yrityksille kuin taloyhtiöille.

• Laajakaistatarjonta, pientalot
• Symmetrinen 200 Mbit/s tai 1000 Mbit/s

• Laajakaistatarjonta, taloyhtiöt ja yritykset
• Kohteille laaditaan ratkaisusuunnitelma ja sen pohjalta hintatarjous.

• Kaapeli-TV
• Kuvasignaali tuodaan kiinteistöön samaa kuitua myöten kuin 

laajakaista. Voidaan kytkeä talon nykyiseen koaksiaaliverkkoon, 
jolloin käytettävissä kaikissa antennirasioissa. Talon 
koaksiaaliverkon jaotin löydettävä.

• Tarjolla n. 170 kanavan paletti, joista n. 30 ilmaiskanavaa. Jokaiselle 
jotain!

Liittymän tilaus ja lisätietoa kotisivuilta www.koillisnet.fi

http://www.koillisnet.fi/


Kiitos mielenkiinnosta!



Jere Mättö, Caruna

Työmaat lähelläsi -kartta 
ja loppusanat



Työmaat lähelläsi -karttapalvelusta löydät työmaan 
aikataulun ja yhteyshenkilöiden tiedot
www.caruna.fi/tyomaat

https://www.caruna.fi/tyomaat


Loppusanat

Hankkeiden yhteystiedot
Eltel Henry Eskelinen 040 311 4362 
henry.eskelinen@eltelnetworks.com
ENP Harri Saapunki 050 434 9110 harri.saapunki@enp.fi

Koillisnet valokuitu
Liittymän tilaus ja lisätietoa kotisivuilta www.koillisnet.fi

Carunan asiakaspalvelun yhteystiedot
caruna.fi/asiakaspalvelu
Maksuton vikailmoitus häiriökartan chat-palvelussa 
nopeasti perille: hairiokartta.caruna.fi

Hyödyllisiä verkkosivuja
Tietoa työmaista: caruna.fi/tyomaat
Tietoa maanomistajille: caruna.fi/maanomistajat
Mistä maksan sähkönjakelulaskussa: caruna.fi/hinnoittelu
Kodin energiaratkaisut: virtane.fi

mailto:henry.eskelinen@eltelnetworks.com
mailto:harri.saapunki@enp.fi
http://www.koillisnet.fi/


Kysymys: Voinko vaikuttaa kaapelin reittiin?
Vastaus: Kuuntelemme suunnittelun aikana toiveitasi, 
jotka toteutamme mahdollisuuksien mukaan.

Kysymys: Miten käy pihani istutusten?
Vastaus: Olemme aina varovaisia ja ympäristö 
laitetaan työn jälkeen vähintään siihen kuntoon, kuin 
se alun perin oli.

Kysymys: Teettekö samaan aikaan yhteistyötä esim. 
kaupungin tai kunnan infran kanssa?
Vastaus: Jos kaupungilla tai kunnalla on hankkeita 
käynnissä, pyrimme tekemään ne yhteistyössä. 
Sovimme näistä erikseen kaupungin kanssa.

Usein kysyttyä ja vastauksia



Kiitos!
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