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Asukasilta
Alavus-itä hankkeemme sähköverkon saneeraustyöt

Webinaari
Caruna ja Voimatel



Caruna ja hankkeen tausta – Jere Mättö, Caruna18.00

Sähköverkon saneeraustyöt – Voimatel18.20

Työmaat lähelläsi -karttapalvelu ja loppusanat – Jere Mättö, Caruna18.40

Tilaisuus päättyy19.00

Ohjelma

3.2.202 22



 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
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Caruna Oy

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

 Asiakkaita 479 000
 Sähköverkkoa 80 250  km

– 168 m / asiakas

 Kaapeloitu 57 %
 Investoinnit 121,9 meur

– 254 € / asiakas

Caruna Espoo Oy

 Espoo, Joensuu, Kauniainen, 
Kirkkonummi

 Asiakkaita 224 000
 Sähköverkkoa 8 100 km

– 36 m / asiakas

 Kaapeloitu 78 %
 Investoinnit 21,4 meur

– 95 € / asiakas

Kaksi erilaista verkkoyhtiötä 

Lisätietoa Carunasta ja 2020 luvuista:
https://www.caruna.fi/caruna/vuosiraportti20203.2 .202 24

https://www.caruna.fi/caruna/vuosiraportti2020


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

3 .2 .202 25



3 .2 .202 26

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.



 Pylväiden vaihtamisella voidaan rakentaa 
kustannustehokkaasti säänkestävää 
sähköverkkoa

 Kun kapasiteetti on riittävä, pylväiden vaihto 
riittää 

 Myös metsäisillä osuuksilla, kun puusto ei 
vaaranna toimitusvarmuutta 

 Pylväiden vaihto laskee asiakkaille 
kohdistuvaa maksupainetta

3.2 .202 27

Pylväät ovat kustannustehokas vaihtoehto



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 ensin häiriökartta hairiokartta.caruna.fi. Jos sähkökatko näkyy kartalla, tee vikailmoitus vain, jos sinulla on tarkempaa tietoa 
vian aiheuttajasta. Ilmoitat vioista nopeasti lataamalla Caruna+ sovelluksen, jolloin saamme vikailmoituksesi saman tien.

– Jos sähköt toimivat, mutta olet havainnut sähköverkossa vaurion, ilmoita siitä meille lomakkeella caruna.fi/vikailmoitus.
– Jos sähköt on pois eikä vika näy häiriökartalla etkä ole saanut meiltä vielä viestiä sähkökatkosta, soita maksuttomaan 

vikapalveluumme 0800 195 011. Numerossa palvellaan vuorokauden ympäri.
Voimatel
 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, Voimatelin ja Rejlersin työnjako 
verkonparannustyömaiden aikana
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http://hairiokartta.caruna.fi/
https://www.caruna.fi/vikailmoitus


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
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2020

 Teimme yli 350 turvallisuuden Safety
walkia ja kumppanien kanssa lähes 
4 200 työmaatarkastusta

 Caruna-korttikoulutukseen osallistui 
noin 68 henkilöä

 Noin 400 henkilöä suoritti sekä 
turvallisuus- ja ympäristöverkkokurssin 
ja noin 320 henkilöä 
sähköturvallisuuskurssin. 
Kurssisuoritukset ovat voimassa 
kolme vuotta.



Jere Mättö, Caruna
jere.matto@caruna.fi

044 733 2038

Kiitos!



TIETO- JA 
SÄHKÖVERKKOJEN 

LUOTETTU MONIOSAAJA
Ammattilaisemme turvaavat yhteiskunnan 

kannalta huoltovarmuuskriittisten verkkojen ja 
järjestelmien toimintaa ja käytettävyyttä ympäri 

vuorokauden, niiden koko elinkaaren ajan.



VOIMATEL-KONSERNI:

133.2.2022

VOIMATEL | Pähkinänkuoressa

KOTIMAINEN 
OMISTAJA 100 %:

20
vuotta kokemusta

900
ammattilaista

141
M€

AVAINLUVUT:

Liikevaihto 2020



SUOMI:
Espoo (OptiWatti)
Iisalmi
Joensuu
Jyväskylä
Kokkola
Kotka
Kouvola/Kuusankoski
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Oulu
Oulu (OptiWatti)

Pori 
Raisio
Rauma
Riihimäki
Rovaniemi
Seinäjoki
Siilinjärvi
Suonenjoki
Tampere
Vaasa
Vantaa
Varkaus

VIRO:
Tallinna

143.2.2022

VERKOSTOMME PALVELEE SUOMESSA JA VIROSSA 

PALVELUT | Yksittäispalveluista kattaviin palvelukokonaisuuksiin



153.2.2022

PALVELUT | Kokonaispalvelua asiakkaillemme eri segmenteillä

Asiantuntijapalvelut

Suunnittelu

Rakentaminen / 
Rakennuttaminen

Operointi, 
ylläpito & 

huolto

Tietoverkko-operaattorit

Jakelu- ja siirtoverkkoyhtiöt

Laitevalmistajat

Teollisuusyritykset ja julkinen sektori

Sähkömyynti-, kaukolämpö- ja vesiyhtiöt

Tuulivoimapuistot

Smart Grid / Älyverkkoasiakkuudet

360°



163.2.2022

Hankkeen alue Alavus-Itä

• Olemassa olevan ilmaverkon saneeraus 
pylväänvaihdoilla.

• Vaihdettavia pylväitä yhteensä 1139kpl
• Pylväsmuuntamoiden vaihtaminen 

puistomuuntamoiksi 76kpl
• Maakaapelointia 30km

• Hankkeen toteutusaikataulu 2022-2023

• Hanke jaettu neljään projektiin
• I1112614, osa 1
• I1112619, osa 2
• I1112679, osa 3
• I1112681, osa 4

• Suunnittelutyöt alueella käynnissä



Voimatel Oy Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala
www.voimatel.fi

KIITOS

1
7
3.2.202
2

Projektipäällikkö Jarno Plaami 0447939730
Projektivastaava Janne Silvonen 0447938590



Jere Mättö, Caruna

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


Loppusanat

Hankkeen yhteystiedot pääurakoitsija Voimatel
Projektipäällikkö Jarno Plaami 0447939730
Projektivastaava Janne Silvonen 0447938590

Carunan asiakaspalvelun yhteystiedot
caruna.fi/asiakaspalvelu
Maksuton vikailmoitusnumero 0800 1 95011 24 h

Hyödyllisiä verkkosivuja
Kodin energiaratkaisut: virtane.fi
Tietoa työmaista: caruna.fi/tyomaat
Tietoa maanomistajille: caruna.fi/maanomistajat
Sähkönjakelun hinta: caruna.fi/hinnoittelu
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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.

Kysymyksiä ja vastauksia
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Kiitos!
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