KUITUKANAVA

PALVELUHINNASTO

LIITTYMÄ AVAIMET KÄTEEN – ENSIMMÄINEN RAKENNUS VAIHE
Toimintavalmis verkkoyhteys asennettuna. Sisältää kuitumodeemin (arvo
noin 200 eur)
HUOM:
- Ei sisällä kiinteistön rakenteellisia muutoksia kuten läpivientejä
eikä kaivuutöiden maisemointia.
- Valokuituyhteys asennetaan toimintaan heti kun verkko on valmis.
- Mikäli asiakas haluaa, että yhteys on valmiina mutta otetaan
käyttöön vasta myöhemmin, tulee käyttöön kytkemisestä hinnaston
mukainen maksu.
- Verkon valmistumisen yhteydessä käyttövalmiista liittymästä
laskutetaan kuukausittain verkon perusmaksu.

1990 € Sisältää alv. 24 %
tai 140 € / kk 15 kuukauden
osamaksulla. Sisältää alv. 24 %
(kokonaishinta 15 kk x 140 € / kk = 2100 €)

KYLMÄKUITU
Valokuitukaapeli tuodaan kiinteistön nurkalle tai välittömään läheisyyteen,
josta se on jatkossa asennettavissa kiinteistöön ilman merkittäviä
kaivuutöitä.

1990 € Sisältää alv. 24 %

HUOM:
- Ei sisällä kaivuutöiden maisemointia.
- Asiakkaan päätelaite ja asennuskustannukset laskutetaan hinnaston
mukaan sitten, kun liittymä asennetaan käyttöön.
- Kylmästä kuidusta EI veloiteta kuukausittaisia verkon
perusmaksuja.

KUITUVARAUS
Kiinteistö huomioidaan verkon rakenteessa ja kiinteistöön luvataan jatkossa
toimittaa yhteys. Runkoverkon lähimpään sopivaan kohtaan jätetään
valokuitukaapelikieppi kiinteistöä varten. Kuituvarauksen hinta
vähennetään tulevan liittymän asentamiskuluista. Asentamiskulut
perustuvat toteutuneisiin kustannuksiin, paitsi tilanteessa jossa kuituvaraus
muutetaan Kylmäksi kuiduksi tai Avaimet käteen liittymäksi sinä aikana, kun
alueella on ensimmäinen rakennusvaihe kesken.

490 € Sisältää alv. 24 %

LIITTYMÄN RAKENTAMINEN MYÖHEMMIN
Kuituvarauksen ottaneelle yhteys voidaan rakentaa myöhemminkin, mutta
tuolloin liittymän rakentaminen ei kuulu tuetun hankkeen piiriin.
Hinta on todellisten rakennuskustannusten mukainen ja valokuitu
rakennetaan lähimmältä liityntäpisteeltä, mikäli valokuituja on vielä
vapaana.
Liityntäpisteitä jätetään runkoreitin varteen noin 1-5 km:n välein, jolloin
etäisyys kiinteistölle on keskimäärin 500 m – 2,5 km.
Lisäksi tilaajan on hankittava erikseen kuitumodeemi.
Etäisyys
200 m
500 m
1 km
2 km

Rakentaminen
3 000 €
7 500 €
15 000 €
30 000 €

Liittyminen
2 500 €
2 500 €
2 500 €
2 500 €

2500 €+ Rakentamisen todellinen
kustannus (noin 15€ / metri.)
Sisältää alv. 24%
Alla esimerkkilaskelmia.
Hinnasta vähennetään tilaajan
tekemä mahdollinen kuituvaraus.

Yhteensä
5 500 €
10 000 €
17 500 €
32 500 €

KUITUKANAVA

PALVELUHINNASTO

LIITTYMÄN KYTKENTÄ
Alueen ensimmäisen vaiheen rakentamisen yhteydessä

Maksuton

*) Tarkoitetaan yhteisrakentamisvaiheen tuettua rakentamisaikaa. Kuitu-Ura hankealue

Erilliskytkentä osuuskunnan jäsenille (kytkentäajankohta poikkeaa
alueen rakentamisesta)

100 € Sisältää alv 24 %

Erilliskytkentä muille kuin osuuskunnan jäsenille

300 € Sisältää alv 24 %

PALVELUN KYTKENTÄMAKSUT
Palvelun ensikytkentä osuuskunnan jäsenille

Maksuton

Palvelun kytkentä muille (kytkentäajankohta poikkeaa alueen
rakentamisesta)

50 € Sisältää alv 24 %

Palvelun muutos

50 € Sisältää alv 24 %

KAAPELINÄYTTÖ
Alle 3 arkipäivää tai uudelleen näyttö (minimilaskutus 150 eur)

Toteutuneen mukaisesti

Pyydetään vähintään 3 arkipäivää ennen

Maksuton

ASENNUS- JA MAATYÖT
Valokuitukaapelin asennus/maatyöt

Tarjouksen perusteella

Valokuitukaapelin hitsaus

Tarjouksen perusteella

