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Bocap ja Veritas ovat sijoittaneet mobiiliverkkoyhtiö Ukkoverkkoihin 

 
Bocapin PK-Arvonkasvattajat I –rahasto on tehnyt Veritaksen kanssa merkittävän pääomasijoituksen 
langattomien tietoliikennepalveluiden tuottamiseen erikoistuneeseen Ukkoverkot Oy:hyn. 
Ukkoverkot keräsivät yhteensä 4,5 Meur:n rahoituspaketin, johon osallistuivat Bocapin lisäksi myös 
Veritas Eläkevakuutus ja Finnvera Oyj.  
 
Ukkoverkot Oy on suomalainen mobiilidataoperaattori, joka operoi, myy ja markkinoi koko Suomen kattavaa 
450 MHz-taajuudella toimivaa Ukko Mobile 4G LTE-mobiilidataverkkoa ja tuottaa paikallisesti Suomen 
nopeinta mobiiliyhteyttä tarjoavaa 2.6GHz-taajuudella toimivaa Ukkonet LTE-A -palvelua. Yhtiö keskittyy 
puhtaasti langattomien tietoliikennepalveluiden tuottamiseen erityisesti yrityksille, viranomaisille ja muille 
vaativille käyttäjäryhmille eikä siksi tarjoa puhe- tai tekstiviestipalveluita. Ukko Mobile 4G LTE-verkko kattaa 
tänä päivänä 99,9 prosenttia Suomen väestöstä. Ukkoverkkojen palveluita käyttävät tänä päivänä mm.: VR, 
Erillisverkot, YLE ja MPY.  
 
Bocapin perustaja Julianna Borsos kuvaa yhtiön etulyöntiasemaa ainutlaatuiseksi. ’’Kilpailuetu perustuu 
vahvaan osaamiseen ja lisensseihin nojaavaan toimintaan. Nopeus ja kasvun hallinta ovat jatkossa 
ratkaisevia menestystekijöitä. Ketteryydestä ja innovatiivisuudesta kertoo paljon yhtiön viime vuonna 
ensimmäisenä maailmassa julkaisema 450MHz -taajuudella toimiva, koko valtion kattava LTE-verkko’’, 
Borsos tarkentaa. 
 
Ukkoverkkojen hallituksen puheenjohtaja Mikko Uusitalo näkee pääomasijoittajien mukaantulon erittäin 
positiivisena. ’’Keskitymme erityisesti yhteiskuntakriittisen infrastruktuurin ylläpitämisen ja kehittämisen 
vaatimiin korkean käytettävyyden ja saatavuuden ratkaisuihin koko maan kattavalla Ukko Mobile 4G LTE -
verkollamme. Lisäksi tarjoamme paikallisesti nopeimman ja kustannustehokkaimman tavan saattaa 100 
megan valtakunnallinen laajakaistahanke loppuun yhdessä paikallisten kuituverkkotoimijoiden kanssa’’, 
Uusitalo kertoo lisäten, että ’’yhtiön liikevaihto noussee kuluvan vuoden aikana yli 4Meur:oon ja vuoden 2016 
tavoite on yli kaksinkertainen vuoden 2015 liikevaihtoon verrattuna. Liiketoimintamme on 
pääomaintensiivistä ja rahoituskierros mahdollistaa kasvun jatkuvuuden ja sen kiihdyttämisen’’. 
 
Veritas Eläkevakuutuksen Sijoitusjohtaja Niina Bergring pitää Ukkoverkkoja hyvin mielenkiintoisena 
sijoituskohteena: ‘’Ukkoverkot on ainutlaatuinen digitalisaation ja teollisen internetin mahdollistaja koko 
Suomessa. Veritaksen sijoitus Ukkoverkkoihin on laadukkaan kasvuyrityksen vauhdittamista ja sijoitus 
Suomen tuottavuuden ja innovatiivisuuden parantamiseen.” 
  
Bocapin hallituksen jäsen ja rahaston osakas Kimmo Kärkkäinen tuntee hyvin alan ja pitää Ukkoverkkoja 
alan keihäänkärkiyhtiönä. ’’Yhtiöllä on poikkeuksellista tekniikkaa. Esimerkiksi uuden LTE-A TDD -
mobiilitekniikkaa hyödyntävän Ukkonet -palvelun testiympäristössä yhteysnopeus kipusi yli 500 Mbps, mikä 
on nopein koskaan Euroopassa LTE-teknologialla saavutettu mobiilidatayhteyden nopeus’’, kuvaa 
Kärkkäinen. 
 
 
 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Julianna Borsos, 050 386 3530    Kimmo Kärkkäinen, 040 5622 757 
hallituksen pj., Bocap   hallituksen jäsen, Bocap 
 
Mikko Uusitalo, 040 455 0480  Antti Pellinen, 040 547 7044 
hallituksen pj., Ukkoverkot Oy  toimitusjohtaja, Ukkoverkot Oy 
 
Niina Bergring, 040 822 1514 
sijoitusjohtaja, Veritas Eläkevakuutus 
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Bocap on suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava riippumaton pääomasijoitusyhtiö. Yrityksiä rahoitetaan 
sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisesti. Bocapin taustarahoittajina on suomalaisia institutionaalisia 
sijoittajia kuten henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä, säätiöitä, eläkekassoja ja varakkaita yksityishenkilöitä. Bocapin 
salkkuyhtiöitä on nyt noin 20 ja näiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa. Kohdeyhtiöt työllistävät yli 
1000 henkilöä. Lisätietoja verkkopalvelustamme: www.bocap.fi 
 
Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuutusten ammattilainen. Meillä on kokemusta lakisääteisten eläkevakuutusten 
hoidosta jo vuodesta 1962, jolloin työeläkkeitä koskeva laki tuli voimaan. Veritas tarjoaa henkilökohtaista, 
ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkkeisiin ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisätietoa Veritaksesta 
osoitteessa www.veritas.fi. 
 
Ukkoverkot Oy on itsenäinen ja riippumaton, pääosin toimivan johdon ja suomalaisten mobiiliosaajien omistama 
palveluyritys, joka operoi, myy ja markkinoi koko Suomen kattavaa 450MHz-taajuudella toimivaa Ukko Mobile 4G LTE -
mobiilidataverkkoa ja tuottaa paikallisesti Suomen nopeinta mobiiliyhteyttä tarjoavaa 2.6GHz-taajuudella toimivaa 
Ukkonet LTE-A -palvelua. Yhtiö keskittyy puhtaasti langattomien tietoliikennepalveluiden tuottamiseen erityisesti 
yrityksille, viranomaisille ja muille vaativille käyttäjäryhmille. Yhtiö ei tarjoa puhe- eikä tekstiviestipalveluita. Lisätietoja 
verkkopalvelustamme: www.ukkoverkot.fi 
 


