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TILAAJAYHTEYSPALVELUJEN OPERAATTORIHINNASTO 

 
Saimaan Kuitu Oy tarjoaa toiselle teleyritykselle (myöhemmin Operaattoriasiakas) tuotteita ja palve-

luja tämän hinnaston mukaisesti. Tätä hinnastoa sovelletaan myös muille yritys- ja kunta-asiakkaiden-

vuokrakuiduille. 

 

1. Kunta, viestiasema 

- Taipalsaari 

- Savitaipale 

- Lemi 

- Suomenniemi 

- Lappeenranta 

- Savitaipale 

2. Optinen tilaajayhteys 

Optisia tilaajayhteyksiä toimitetaan Saimaan Kuitu Oy:n rakentaman tilaajakuituverkon alueella ja ne 

toteutetaan yksimuoto kuidulla tai kuituparilla. Yhteys alkaa asiakaskiinteistön talojakamon yleisen 

televerkon liitäntäpisteestä ja päättyy Saimaan Kuidun lähimmälle viestiasemalle ristikytkentätelinee-

seen. Yhteys ei koske viestiaseman ylittäviä yhteyksiä, vaan niistä muodostuu uusi vuokrakuituhinta 

 

2.1 Hinnoittelu 

Yhteystyyppi: Optinen tilaajayhteys, 1 kuitu   

- Avausmaksu    100 € 

o Kaikki asennus-, rakentamis- ja kytkentäkulut peritään todellisten kustannusten mu-

kaan. Saimaan Kuitu antaa erillisen tarjouksen asennus-, rakentamis- ja kytkentäku-

luista 

- Liittymä   1990 €  

o talojakamon ja yleisen televerkon liityntäpisteessä tai kiinteistön huoneistossa pitää olla 

Saimaan Kuidun valokuituliittymä    

  

- Kuukausimaksu € / kk  90 € 

Yhteystyyppi: Optinen tilaajayhteys, 2 kuitua eli kuitupari   

- Avausmaksu     100 €  

o Kaikki asennus-, rakentamis- ja kytkentäkulut peritään todellisten kustannusten mu-

kaan. Saimaan Kuitu antaa erillisen tarjouksen asennus-, rakentamis- ja kytkentäku-

luista. 

- Liittymä   1990 € 

o talojakamon ja yleisen televerkon liityntäpisteessä tai kiinteistön huoneistossa pitää olla 

Saimaan Kuidun valokuituliittymä    

- Kuukausimaksu € / kk  180 € 
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2.2. Kuituyhteys muille operaattoreille 

Optisia tilaajayhteyksiä toimitetaan Saimaan Kuitu Oy:n rakentaman tilaajakuituverkon alueella ja ne 

toteutetaan yksimuoto kuidulla tai kuituparilla. Yhteys alkaa asiakaan kuitupäätelaitteesta ja päättyy 

Saimaan Kuidun lähimmälle viestiaseman kytkimelle. Hinta sisältää Saimaan Kuidun verkkomaksun 

laskutuksen toiselle operaattorille. Operaattori huolehtii itse loppuasiakkaan laskutuksesta. Mikäli 

vuokraava operaattori tarvitsee toisen päätelaitteen asiakasliittymän päähän, niin kustannuksista vastaa 

vuokraava operaattori. 

-Kytkentämäksu100 €  

Hinta 39 € / kk 

Hinta on voimassa 1000 MBit/sek asti. 

 

3. Saatavuuskysely 

Tilaajayhteyksien saatavuuskyselyistä laskutetaan 18,00 € / johto, mikäli kalenterikuukauden aikana 

tehtyihin saatavuuskyselyihin annettujen vastausten määrä on yli kaksi kertaa suurempi kuin Operaat-

toriasiakkaan samaan aikaan Saimaan Kuidulta tilaamien tilaajayhteyksien määrä. 

 

4. Sisäverkkoon kytkentä 

- Kytkentämaksu 28 €.  

Tilaajayhteys kytketään talojakamossa kiinteistön sisäverkkoon. Sisäverkon tulee olla dokumentoitu ja 

määräysten mukainen. Mikäli yhteyttä ei voida kytkeä sisäverkkoon, yhteys toimitetaan mitattuna talo-

jakamoon. Tästä ilmoitetaan toimitusvahvistuksen yhteydessä. Operaattoriasiakkaan toivomuksesta 

tehty sisäverkon selvittely veloitetaan tuntityönä. 

 

5. Pistorasialle kytkentä 

- Kytkentämaksu 99 € 

Tilaajayhteys kytketään kiinteistön valmiiseen, dokumentoituun sisäverkkoon. Toimitus tehdään pisto-

rasialle asti mitattuna. 

 

6. Aiheettomat vikakäynnit 

- Käyntimaksu 169 € / kpl 

 

7. Peruutus- ja muutosmaksut 

Tilausvahvistuksen jälkeen perutut tilaukset 0,5 x asennusmaksu 

Tilausvahvistuksen jälkeen muutetut tilaukset 1,5 x asennusmaksu 

Valmistumisilmoituksenjälkeen muutetut tilaukset 2 x asennusmaksu 

Toimitus kiirehdittynä 2 x asennusmaksu 

 

8 Tilausmenettely 

Saatavuuskyselyt ja tilaukset tehdään sähköpostilla osoitteeseen: info@saimaankuitu.fi ellei osapuol-

ten kesken ole ennakkoon sovittu muusta käytännöstä. Saimaan Kuitu Oy vahvistaa tilauksen viiden 

(5) työpäivän sisällä. 

 

9. Viankorjaus 

Vikailmoitukset tehdään BLC:n käyttökeskukseen, puh. 029 001 2012 tai sähköpostilla osoitteeseen 

hairioilmoitukset@blc.fi. Vikailmoituksia otetaan vastaan 24 h/vrk. Viankorjaus tapahtuu arkisin ma - 

pe klo 8.00 – 16.00 
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10. Toimitusehdot 

Siltä osin, kun tässä hinnastossa ei ole muuta mainittu, noudatetaan liittymien toimituksessa Saimaan 

Kuidun viestintätoimintasuoritteiden yleisiä toimitusehtoja operaattoreille. 

 

11. Muuta 

Kaikki esitetyt hinnat ovat alv 0 %. Lopullisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot ja 

muut viranomaismaksut. Hinnasto astuu voimaan 1.8.2022 alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Saimaan 

Kuitu Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. 
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