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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



VERKON RAKENTAMISTAPA PÄÄTETÄÄN AINA PAIKALLISTEN OLOSUHTEIDEN PERUSTEELLA. 
UUSI VERKKO RAKENNETAAN MAAKAAPELILLA, MUTTA VANHAA VERKKOA SANEERATAAN SEKÄ 
MAAKAAPELOIMALLA ETTÄ PYLVÄIDEN VAIHDOILLA.

Neljä erilaista aluetta, kaksi tapaa rakentaa

KEHITTYVÄT JA 
KASVAVAT 

HAJA-ASUTUSALUEET

STABIILIT 
HAJA-ASUTUSALUEET

VÄHENEVÄN 
KULUTUKSEN 

HAJA-ASUTUSALUEET

Rakentamistapana 
pylväänvaihdot myös 
metsäisillä osuuksilla; 

pylväsmuuntamot 
saneerataan 

puistomuuntamoiksi.

Rakentamistapa 
tapauskohtaisesti 

maakaapeliverkko tai 
pylväänvaihdot riippuen 

johdon merkityksestä 
alueen sähkönjakelun 

kannalta, johdon 
asiakasmäärästä sekä 

sijainnista avomaastossa 
tai metsässä. 

Rakentamistapa ja 
saneerausperiaate 

keskijännite- ja 
pienjänniteverkon osalta 

pääosin 
maakaapeliverkko, 
myös avomaastossa.

KAUPUNGIT JA 
TAAJAMAT

Maakaapelointia 
käytetään 

rakennustapana tiheästi 
asutuilla alueilla, mutta 

pylväiden vaihtoja 
tehdään myös 
kaupunkeihin.



Caruna
 Vastaa sähköverkosta ja siihen liittyvistä parannushankkeista
 Sopijaosapuoli sähköverkon rakenteiden sijoitussopimuksissa 
 Sähköverkon vikatilanteisiin ja vanhan verkon kunnossapitoon liittyvät asiat hoidetaan projektienkin aikana suoraan Carunalle

– Tarkista tilanne ensin häiriökartalta hairiokartta.caruna.fi. Keskijänniteverkon vikatiedot näkyvät Carunan häiriökartalla, joka päivittyy 
muutaman minuutin välein.

– Chatistä nopeinta asiakaspalvelua. Asiantuntijamme palvelevat vika-asioissa nopeimmin häiriökartan chat-palvelussa ympäri 
vuorokauden. Jos vika ei näy kartalla, tee vikailmoitus chatissa. Chatin kautta tehdyt kiireelliset ja kiireettömät vikailmoitukset etenevät 
käsittelyyn nopeimmin. Tarvittaessa voit myös soittaa meille numeroon 0800 195 011.

ENP
 Vastaa pääurakoitsijana koko projektien kaikista suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä asioista sekä uuden verkon käyttöönoton 

jälkeen purkutöistä
– Verkon rakenteiden sijoitussuunnittelu alueella yhteistyössä maanomistajien kanssa. Sijoitussopimusten tekeminen.
– Maanomistajien tiedottaminen projektin aloituksesta ja etenemisestä
– Tiedotamme tekstiviestein tarkennetun rakentamisaikataulun ja puhelinnumeron rakentamisaikaisia yhteydenottoja varten
– Uuden sähköverkon rakentaminen ja vanhan ilmajohtoverkon purkutyöt. Kaivujälkien siistiminen ja ennallistaminen

Rejlers
 Valvoo työmaan turvallisuutta ja työn laatua

Carunan, ENP ja Rejlersin työnjako 
verkonparannustyömaiden aikana

http://hairiokartta.caruna.fi/


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.



TEHOKAS VERKKOKUMPPANI
Paikallista osaamista asiakkaan parhaaksi

Tapani Vuorenmaa  12.4.2022



24,3M€

2500km



TYÖLLISTÄMME 59 henkilöä
• Projektipäälliköitä
• Suunnittelijoita 
• Asentajia

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

MAANLAAJUINEN TOIMIJA & TYÖLLISTÄJÄ



Sähkönjakeluverkon toimitusvarmuuden parantaminen 
Pohjanmaan haja-asutusalueella 

• Olemassa olevan ilmaverkon saneeraus pylväänvaihdoilla ja maakaapeloinnilla.
• Vaihdettavia pylväitä yhteensä  n.1100 kpl
• Pylväsmuuntamoiden vaihtaminen puistomuuntamoiksi 56 kpl
• Maakaapelointia n. 40 km

• Hankkeen toteutetaan vuoden 2022 aikana
• Hanke on jaettu neljään projektiin

• Hirvijärvi
• Koskutjärvi
• Peräseinäjoki kaakko 1
• Peräseinäjoki kaakko 2

• Suunnittelutyöt alueella ovat käynnissä parasta aikaa ja ne valmistuvat kevään 
aikana.



Hirvijärvi
Koskutjärvi
Peräseinäjoki kaakko 1
Peräseinäjoki kaakko 2



Hirvijärvi
Kaapeloitavaa reittiä n. 8,5 km

Uusia puistomuuntamoita 1 kpl

Vaihdettavia pylväitä n. 265 kpl

Toteutusaikataulu:

- Pylväsvaihdot 4-8/2022

- Kaapelointi 6-9/2022

Purkutyöt talvi 2023

Jälkityöt kevät 2023



Koskutjärvi
Kaapeloitavaa reittiä n. 6 km

Uusia puistomuuntamoita 4 kpl

Vaihdettavia pylväitä n. 340 kpl

Toteutusaikataulu:

- Pylväsvaihdot 7-11/2022

- Kaapelointi 6-8/2022

Purkutyöt talvi 2023

Jälkityöt kevät 2023



Peräseinäjoki kaakko 1
Kaapeloitavaa reittiä n. 22,3 km

Uusia puistomuuntamoita 19 kpl

Vaihdettavia pylväitä n. 120 kpl

Toteutusaikataulu:

- Pylväsvaihdot 6-9/2022

- Kaapelointi 5-10/2022

Purkutyöt talvi 2023

Jälkityöt kevät 2023



Peräseinäjoki kaakko 2
Kaapeloitavaa reittiä n. 3,5 km

Uusia puistomuuntamoita 32 kpl

Vaihdettavia pylväitä n. 420 kpl

Toteutusaikataulu:

- Pylväsvaihdot 5-11/2022

- Kaapelointi 6-8/2022

Purkutyöt talvi 2023

Jälkityöt kevät 2023



Efficient Network Partner Oy:n  yhteystiedot
Projektipäällikkö Tapani Vuorenmaa
Suunnittelupäällikkö Teemu Rajala

etunimi.sukunimi@enp.fi     ENP Seinäjoki  päivystysnumero 0504761470



Osaajamme
mahdollistavat
menestyksen



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

Hankkeen yhteystiedot pääurakoitsija ENP
Projektipäällikkö Tapani Vuorenmaa 0401861743

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



Maksetaanko pylväiden vaihdosta 
johtoaluekorvaus?
Jos kokonainen linja (kaksi tai useampia vierekkäisiä 
pylväitä) uusitaan pylväiden vaihdolla, niin tästä 
tehdään uusi johtoaluesopimus ja siitä maksetaan 
korvaus.

Mitä purettaville sähköverkon osille tapahtuu?
Purettuja pylväitä voidaan luovuttaa uudelleen 
käytettäväksi ammatti- tai teollisuuskäyttöön. Se 
edellyttää voimassa olevaa ja toimivaa Y- tai LY-
tunnusta soveltuvalta alalta. Kuluttajat eivät voi 
lunastaa Carunan pylväitä.

Usein kysyttyä ja vastauksia



caruna.fi/tyomaat

Kiitos!
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