CINIAN UUSI YHTEYS KYTKEE HANGON ALUEEN SUORAAN KANSAINVÄLISIIN
TIETOVERKKOIHIN
Cinia Group Oy:n Suomen ja Saksan välisen C-Lion1-merikaapelin liittymä Hankoon on
valmistumassa. Uusi yhteys lisää Länsi-Uudenmaan alueen kiinnostavuutta uusien
elinkeinomahdollisuuksien ja työpaikkojen kannalta. Hangon ja Raaseporin alueen yritysten
ja kuntien tavoitteena on muodostaa alueesta merkittävä kansainvälisen tietoliikenteen
solmupiste Frankfurtin, Tukholman ja Helsingin rinnalle. Cinian kansainvälistä verkkoa
Hankoon rantautuminen täydentää uusilla reittimahdollisuuksilla.
”Länsi-Uudenmaalle liittymä on tärkeä, sillä se luo paremmat edellytykset yritysten
kilpailukyvylle ja siten myös halulle etabloitua alueelle. Sitähän alue haluaa ja kaipaa, koska se
edistää alueen kehitystä monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi lisääntyvinä työpaikkoina,
toteaa Raaseporin kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist.
”Valokuituyhteys Hangon kautta parantaa oleellisesti Länsi-Uudenmaan houkuttelevuutta
yritysten silmissä ja edesauttaa merkittävästi pyrkimystämme houkutella muun muassa
datakeskuksia alueelle”, sanoo Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell.
”Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen edistää koko seudun elinvoimaa, ja hankkeisiin
tarvitaan kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Hangon ja Raaseporin kaupungeissa on jo
kaavoitettu valmiiksi alueita datakeskusten toteuttamishankkeiden nopeuttamiseksi.
Esimerkiksi Hangossa vanha tuontiautojen varastointialue ja Raaseporissa Horsbäckin alue
ovat kaavan, sähkönsyöttöinfransa sekä alueen huippumodernin optisen kuituverkon
puolesta valmiita alan yritysten käyttöön”, toteaa C-Fiber Hanko Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Eero Hettula.
”Hangon ja Raaseporin kunnat sekä alueen elinkeinoelämä ovat selkeästi tarttuneet
mahdollisuuksiin, jotka Cinian kansainvälinen verkko avaa. Tavoitteemme on tarjota
nopeimmat ja luotettavimmat tietoliikenneyhteydet ja niihin perustuvia uusia
liiketoimintamahdollisuuksia kaikkialla Suomessa toimiville yrityksille ja organisaatioille.
Meille uusi yhteys luo täydentävän reitin pääkaapeliin ja mahdollisuuden reitittää
länsisuunnalta tulevaa liikennettä suoremmin C-Lion1-kaapelijärjestelmään. Toinen
rantautuminen on myös varautumista tietoliikenteen jatkuvuuden turvaamisessa”, sanoo
Cinia Groupin toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila.
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Cinia Group tarjoaa älykkäitä verkko-, järjestelmä- ja ohjelmistopalveluita sekä turvallisia
pilvipalveluita, jotka poistavat etäisyyksien merkityksen ja parantavat maailman toimivuutta.
Vahva osaaminen kriittisissä järjestelmissä sekä oma yli 10 000 kilometrin laajuinen
kuituoptinen runkoverkko Suomessa mahdollistavat yrityksille tietoturvallisen itinfrastruktuurin ja tulevaisuuden pilvipohjaisen toimintaympäristön. Cinian C-Lion1merikaapeli vahvistaa Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita tarjoamalla lyhyimmän ja
nopeimman reitin Keski-Euroopasta pohjoisen Euroopan datakeskuksille ihanteellisiin
oloihin sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. Suomalaisen Cinian palveluksessa on
noin 200 osaajaa. Lisätietoa: www.cinia.fi
C-Fiber Hanko Oy on kuntien ja paikallisen elinkeinoelämän yhteisesti omistama yhtiö
Hanko-Raaseporin alueella. C-Fiber Hanko Oy on yhteistyössä pääosin valtion omistaman
Cinia Group Oy:n kanssa sopinut rahoitusmenettelystä, jolla toteutetaan Saksaan kulkevaan CLion1-merikaapeliin uusi haara Hankoon. Yhtiön tavoitteena on edesauttaa kansainvälisten
tietoliikenneyhteyksien rantautumista Hangon ja Raaseporin alueelle, ja sitä kautta tehdä
seudusta merkittävä kansainvälisen tietoliikenteen solmukohta mm. Frankfurtin, Tukholman
ja Helsingin rinnalle sekä pohjoiseen ja itään liittyville reiteille. Tällä yhtiö haluaa edistää
datakeskusten ja muun dataintensiivisen teollisuuden rakentamista Länsi-Uudellemaalle.
www.c-fiber.fi

