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JULKAISUVAPAA 23.1.2019 KLO 10.00 
 
Caruna ja Telia yhteistyöhön - tavoitteena huippunopea valokuituyhteys yhä useammalle Suo-
messa 
 
Caruna ja Telia Finland ovat sopineet uudenlaisesta ja laajuudessaan ainutlaatuisesta yhteisraken-
tamishankkeesta, jonka aikana rakennetaan tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti sekä sähkö- että 
valokuituverkkoa. 
 
Kesällä 2019 alkavat kaivinkoneet avata kaivantoja, joihin sijoitetaan samaan aikaan sekä sähkö-
kaapelia että teleoperaattorin valokuitua. Sähkö- ja valokuituverkkojen yhteisrakentamista ei ole 
koskaan aiemmin Suomessa tehty tässä laajuudessa. Aiemmin energiayhtiöt ja teleoperaattorit ovat 
rakentaneet yhdessä vain noin 10–20 % hankkeista, kun jatkuvaa ja toimivaa yhteistyön mallia ei ole 
ollut.  
 
Yhteistyön alkaessa noin tuhat kilometriä nykyistä ilmajohtoa vaihdetaan säävarmaan maakaape-
liin, minkä seurauksena 30 000 asiakkaan sähkönjakelu Lounais-Suomessa paranee entisestään vuo-
teen 2022 mennessä. 
 
Kun valokuitu rakennetaan yhteistyössä samaan aikaan sähköverkon maakaapeloinnin kanssa, asiak-
kaiden on mahdollista hankkia nykyaikaisin ja luotettavin internet-yhteys. 
 
Pientalojen kiinteistä laajakaistaliittymistä vain noin 7 % on toteutettu kokonaan valokuidulla kotiin 
asti. Carunan ja Telian aloittama yhteistyö parantaa valokuidun saatavuutta pientaloalueilla.  
 
Yhteisrakentamisella on merkittävä vaikutus Suomen digitalisoitumiseen 
 
Laadukkaiden verkkoyhteyksien varmistaminen on sekä Carunalle että Telialle tärkeää. Rakentamis-
alueen kunnille toimiva valokuituverkko on kilpailutekijä, joka voi houkutella kuntaan uutta liike-
toimintaa ja investointeja. Asukkaille tämä merkitsee kehittyviä sähköisiä palveluja sekä työn että 
vapaa-ajan osalta. 
 
"Sekä asukkaiden, maanomistajien ja suuremmassa mittakaavassa yhteiskunnan toimivuuden kan-
nalta on järkevää, että modernin yhteiskunnan vaatimat yhteydet rakennetaan kerralla kuntoon. 
Toisin sanoen katu tai tie avataan ainoastaan kerran, mikä vähentää rakentamisesta ympäristölle 
aiheutuvia haittoja", Carunan sähköverkkojohtaja Kosti Rautiainen taustoittaa hanketta.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriön digitaalisen infrastruktuurin strategian tavoitteena on nostaa 
Suomi digitalisaation kärkimaaksi – vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus nope-
aan, vähintään 100 Mbit/s, nettiyhteyteen. 
 
”Suomi on valokuiturakentamisessa muita Pohjoismaita jäljessä. Ilman yhteiskunnan tukea valokui-
tua on rakennettu lähinnä suurten kaupunkien kerrostaloihin ja keskustoihin. Olemme innoissamme, 
että yhteisrakentamishankkeen myötä pystymme tarjoamaan valokuitua avoimella mallillamme yhä 
useammalle perheelle myös rakennetuilla pientaloalueilla”, Telia Finlandin Avoimen Kuidun liike-
toimintajohtaja Sanna Mutka sanoo. 
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Lisätietoja: 
Caruna: sähköverkkojohtaja Kosti Rautiainen, p. 050 374 8172,  
etunimi.sukunimi@caruna.fi  
Carunan mediapuhelin 020 520 5500 
 
Telia Finland: Avoimen Kuidun liiketoimintajohtaja Sanna Mutka, p. 040 302 3338, 
etunimi.sukunimi@teliacompany.com 
Telian mediapalvelu: p. 02040 54000 
 
Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 
670 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakun-
nassa. Verkon toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden, jotta asiakkaille voidaan taata mahdolli-
simman häiriötön sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. Säävarma, älykäs sähköverkko luo myös poh-
jan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja 
kuluttajasta tulee energian tuottaja.  
www.caruna.fi, Twitter @CarunaSuomi  
 
Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uu-
denlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme 
Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa 
euroa, tarjoamme töitä noin 3 500 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.  
Vuoden 2017 lopussa noin 4,2 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. 
Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaa-
juisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. 
Tervetuloa mukaan osoitteessa telia.fi, Twitter @teliafinland, www.avoinkuitu.fi 
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