
Valokuitua ja 
maakaapelointia

Nuuksio-seuran järjestämässä asukastilaisuudessa Caruna, Elisa ja Eltel 
Honkamajalla 12.2.2019  



Ohjelma
Kahvitarjoilu

Tervetuloa – Joonas Hämäläinen, Caruna

Aurinkosähköä omaan kotiin – Laura Sohlman, Caruna

Sähköverkon maakaapelointityöt – Hämäläinen, Caruna, Silvonen ja Korhonen, Eltel

Kolmirannan sähköasema ja voimajohto – Joonas Hämäläinen, Caruna

Keskustelua

17:30

18:00

18:20

18:40

19:20

19:45

20:00

Tilaisuuden päättäminen20:30
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Elisan puheenvuoro – Mika Oja, Elisa



Sähkönsiirto lyhyesti

Sähkö kulkee voimalaitoksilta asiakkaille

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
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Joonas Hämäläinen, Mats Silvonen, Jesse Korhonen

Sähköverkon 
maakaapelointityöt



Verkonrakennusprojektin elinkaari ja sen viestintä 
sekä 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

14.2.2018 Carunan Toimittaja -tapaaminen 5

Alueellinen
tupailta ja

ennakkoviesti

Viestitään
rakentamisen
alkamisesta

1.Tyytyväisyys-
kysely

Viestitään
rakentamisen

valmistumisesta
ja purkutöiden

aloituksesta

2. Tyytyväisyys-
kysely

Kaapeleiden
ja muuntamoiden

sijoittamisesta
sopiminen

maanomistajien
kanssa



Carunan, Eltelin ja Rejlersin työnjako 
verkonparannustyömaiden aikana
 Caruna

– Kokonaisvastuu sähköverkosta ja siihen liittymistä parannushankkeista
– Sopijaosapuoli sähköverkon rakenteiden sijoitussopimuksissa
– Sähköverkon vikatilanteisiin ja vanhan verkon kunnossapitoon liittyvät asiat hoidetaan projektienkin aikana 

suoraan Carunan kautta
 Kiireettömissä vikatilanteissa vikailmoituksen voi tehdä

– https://www.caruna.fi/vikailmoitus , käsittelyaika on noin 1-3 päivää
 Kiireellisissä vikatilanteissa vikapalvelunumero, puh. 0800 195 011, palvelee ympäri vuorokauden

 Eltel
– Vastaa pääurakoitsijana koko projektien elinkaaren ajan 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
– Työmaan turvallisuuden ja rakentamisen laadun valvonta.
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https://www.caruna.fi/vikailmoitus


Caruna - Asiakastilaisuus
Nupuri, Espoo
12.2.2019, Silvonen, Korhonen

7© Eltel - Shaping Future Infranets



 Pääurakoitsija Eltel Networks Oy
 Eltelin Build-liiketoimintayksikkö on toimittanut Carunalle useita vastaavia 

säävarman verkon investointihankkeita
• 6500 km rakennettua kaapelia
• 3800 kpl rakennettuja muuntamoita
• 3700 km purettua ilmalinjaa

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

• Suunnittelun toteutus pääasiassa Eltelin omalla henkilöstöllä
• Maanrakennustöissä käytetään pääasiassa alihankintana useita eri  

maanrakennusurakoitsijoita
• Sähköasennukset pääasiassa Eltelin omalla henkilöstöllä
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Eltel Networks Oy
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Projektit

© Eltel - Shaping Future Infranets

 Projektien yhteenlaskettu 
määrä

– 83km uutta 
kaapelointireittiä

– 67 uutta muuntamoa



 Projektin suunnittelutyö kaivuureittien osalta pääosin valmis
– Suunnitelmien viimeistely käynnissä

 Rakentaminen 2019 aikana
– Tarkempi aikataulu ja aloitus tiedotetaan maanomistajille tekstiviestein

 Nykyisten ilmajohtojen purkutyöt toteutetaan vuoden 2020 aikana
– Tarkempi purkutöiden aikataulu tiedotetaan maanomistajille tekstiviestein, kun uusi 

maakaapeliverkko on saatu käyttöön
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Projektit / Kolmiranta-Veikkola 1

© Eltel - Shaping Future Infranets



 Projektin suunnittelutyöt valmiit
 Rakentaminen 2019 aikana

– Tarkempi aikataulu ja aloitusajankohta tiedotetaan maanomistajille tekstiviestein
 Nykyisten ilmajohtojen purkutyöt toteutetaan vuoden 2020 aikana

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

11

Projektit / Kolmiranta-Veikkola 2
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Projektit / Kolmiranta-Veikkola 1 ja 2
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 Projektien suunnittelutyöt valmiit
 Rakentaminen 2019 aikana

– Tarkempi aikataulu ja aloitus tiedotetaan maanomistajille tekstiviestein
 Nykyisten ilmajohtojen purkutyöt toteutetaan vuoden 2020 aikana

– Tarkempi purkutöiden aikataulu tiedotetaan maanomistajille tekstiviestein, kun uusi 
maakaapeliverkko on saatu käyttöön
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Projektit / Kumpyöli-Kauhala 1-3
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Projektit / Kumpyöli-Kauhala 1-3

© Eltel - Shaping Future Infranets



 Projektien suunnittelutyöt käynnissä
– Lopullisia reittejä ei voida vielä tässä vaiheessa suunnittelua arvioida

 Rakentaminen ajoittuu loppuvuoteen 2019 ja vuoteen 2020.
– Maasto on rakentamisen kannalta haastavaa luonnonsuojelualuetta. Tarkemmasta 

aikataulusta rakentamisen osalta tiedotetaan maanomistajia, kun suunnittelutyö ja 
lupaprosessi on saatu valmiiksi

 Nykyisten ilmajohtojen purkutyöt toteutetaan loppuvuodesta 2020 tai keväällä 
2021.
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Projektit / Brobacka-Nuuksionpää 1-2

© Eltel - Shaping Future Infranets



Asukkaat kaipaavat tietoa:

Caruna:
• Miten maakaapelointihanke on rajattu alueellamme, millä perusteella 

rajataan 
• Jos Elisa kaivaa valokuidun yksittäiselle asukkaalle tien päähän, 

laittaako Caruna maakaapelin koko tielle
• Tuleeko asukkaille maakaapeloinnista lisäkustannuksia
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