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SAVON KUITUVERKKO OY:N HALLITUS ESITTÄÄ KUNTAOMISTAJILLE YHTIÖN 
OSAKEKANNAN MYYNTIÄ. 

 

Savon Kuituverkko Oy:n (Savon Kuitu) hallitus on omistajakunnilta saamansa 

mandaatin perusteella neuvotellut vuoden 2020 aikana yhtiön koko osakekannan 

myymisestä Adola Oy:lle (Adola). Neuvottelujen lopputuloksena on saatu hallituksen ja 

Adolan välinen yhteisymmärrys kaupasta, jossa koko Savon Kuidun osakekanta siirtyisi 

nykyisiltä omistajakunnilta Adolalle. 

 

Savon Kuidun hallitus esittää omistajakunnille yksimielisesti neuvotellun 

kauppasopimuksen hyväksymistä. Kaupan lopullinen toteutus edellyttää vielä jokaisen 

omistajakunnan päätöstä. Kuntien odotetaan tekevän päätökset asiassa 31.3.2021 

mennessä. Kaupan tarkemmat yksityiskohdat tulevat julkiseksi osana kuntien 

päätöksentekoprosessia. 

 

Savon Kuidun olemassa olevat asiakkuus- ja kumppanuussuhteet jatkuvat kaupassa 

sellaisenaan, eikä järjestelyllä ole myöskään vaikutusta Savon Kuidun voimassa 

olevaan yrityssaneerausohjelmaan. Kaupalla ei ole vaikutusta Savon Kuidun 

henkilöstöön. 

 

Savon Kuidun hallitus näkee kaupan erittäin hyvänä kuntaomistajien, kuntien 

elinvoiman, sekä yhtiön kannalta. Omistajanvaihdos luo yhtiölle mahdollisuuksia 

investoida Pohjois-Savon kuntien alueen kiinteiden valokuituyhteyksien rakentamiseen 

ja sitä kautta alueen elinvoiman vahvistamiseen. 

 

”Savon Kuituverkko Oy perustettiin kuntien toimesta 10 vuotta sitten. Kuntien 

tavoitteena oli parantaa internetyhteyksien saatavuutta, nopeutta ja luotettavuutta 

rakentamalla valokuituverkkoa Pohjois-Savon kuntien alueelle. Hallituksella on 

miellyttävä tehtävä esittää vastuun siirtämistä Savon Kuidun uudelle omistajalle, joka 

kykenee vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Adola Oy:n resursseilla kuituverkon 

tuleva voimakkaampi rakentaminen ja tarvittavat investoinnit takaavat kuntien 
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asettamiin tavoitteisiin pääsemisen ja paremmat kuntalaispalvelut valokuituverkon 

kehittymisen myötä. Näemme, että kuntien alulle panema kehitystyö jatkuu ja 

rakennetun verkon ylläpito turvataan, sekä verkon laajentamista Pohjois-Savon 

asukkaiden tarpeisiin tullaan nopeuttamaan. Toiminta jatkuu Savon Kuidun nykyisen 

henkilökunnan ja vakaan uuden omistajan käsissä. Nopea ja luotettava nettiyhteys 

suoraan kotiin ja yrityksiin varmistetaan parhaiten kiinteällä laajakaistayhteydellä. 

Vakavarainen ostaja kykenee investoimaan ja laajentamaan kuituverkkoja nopeassa 

tahdissa ja vahvojen resurssiensa turvin, toteaa Savon Kuituverkko Oy:n hallituksen 

puheenjohtaja Pekka Nykänen.”  

“On todella hienoa päästä jatkamaan Savon Kuidun viitoittamalla tiellä 

valokuituyhteyksien rakentamisessa Savon alueella ja tulemme parantamaan alueen 

valokuituyhteyksien saatavuutta merkittävästi. Samalla vahvistamme Adolan strategista 

tavoitetta tulla Suomen suurimmaksi alueelliseksi valokuituverkkojen operaattoriksi. 

Valokuitu on ylivoimaisesti nopein ja luotettavin yhteystapa, jolla ratkaistaan 

kotitalouksien ja yrityksien internet-tarpeet vuosikymmeniksi eteenpäin. Verkon 

jatkokehitystä ajatellen yksi keskeistä asioista on varmistaa, että Savon Kuidulla on 

vahvat taloudelliset resurssit toteuttaa merkittäviä investointeja, toteaa Adola Oy:n 

toimitusjohtaja Tommi Vilhunen.” 

TIETOJA ADOLA OY:STÄ 
 

Adola on infrasijoitusyhtiö DIF Capital Partnersin (80,1 %) ja kotimaisen Cinia Oy:n 

(19,9 %) yhteisyritys, joka investoi Suomen valokuituverkkoinfraan ja markkinoi 

kuluttajaliittymiä Täyskuitu®-brändin alla.  DIF Capital Partners (”DIF”) hallinnoi 8,5 

miljardin euron sijoituspääomaa (www.dif.eu). 

Adola Oy:n suunnitelmissa on rakentaa valokuituverkkoa ja tarjota supernopeita 

internetyhteyksiä sadoilletuhansille kuluttajille ja yrityksille alueilla, joilla nopeiden ja 

luotettavien yhteyksien saatavuus on tällä hetkellä heikko. Noin 1,2 miljoonaa 

suomalaista kotitaloutta on vielä ilman huippunopeaa internetyhteyttä. Kansainvälisten 

tutkimusten mukaan Suomi on pitkään ollut Euroopan hännänhuippua 
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valokuituyhteyksien saatavuudessa, koska valokuituinfrassa on merkittävä 

investointivaje. 

Cinia Oy:n omistajat ja omistusosuudet ovat: Suomen valtio c/o liikenne- ja 

viestintäministeriö 77,528 %, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11,236 %, OP 

Vakuutus Oy 11,236 %  

 

Lisätietoja Adolasta: www.tayskuitu.fi 

 

TIETOJA SAVON KUITUVERKKO OY:STÄ 
 

Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-Savon kuntien 26.10.2010 perustama 

tietoverkkoyhtiö, joka rakentaa ja ylläpitää valokuituverkkoja Pohjois-Savon alueella. 

Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien omistusosuus yhtiössä on 100%.  

 

Lisätietoja: 

 

Savon Kuituverkko Oy 

Toimitusjohtaja, Tomi Moilanen, 040 354 3882  

Hallituksen puheenjohtaja, Pekka Nykänen, 044 342 4828 

 

Adola Oy 

Toimitusjohtaja, Tommi Vilhunen, 045 657 6814 


