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Yritystiedot  

Telia Finland Oyj 
Teollisuuskatu 15, 00510 HELSINKI 
Kotipaikka: Helsinki 
Y-tunnus 1475607-9, ALV REK 1475607-9 

 

 

Liityntäverkon tuotteet 

Tilaajayhteys (cu) 
 

Asennus/siirto 
 

Kuukausimaksu 

2-johdin O. 70 € 13,99 € 
2-johdin S.O. 170 € 15,30 € 
4-johdin S.O. 170 € 30,60 € 

Rinnakkaisyhteys (cu) 
 

Asennus/siirto 
 

Kuukausimaksu 

Rinnakkaisyhteys 60 € 7 € 
Rinnakkaisyhteys suodattimella 60 € 8 € 

Kiinteä yhteys (cu) 
 

Asennus/siirto 
 

Kuukausimaksu 

2-johdin S.O. 205 € 27,88 € 
4-johdin S.O. 235 € 61,20 € 

Optinen yhteys G.652 
 

Asennus/siirto 
 

Kuukausimaksu 

Optinen tilaajayhteys kuitu 131 € 94,60 € 
Optinen tilaajayhteys kuitupari 240 € 189,20 € 
Optinen kiinteä yhteys kuitu 240 € 189,20 € 
Optinen kiinteä yhteys kuitupari 400 € 378,40 € 
   
 

Optinen kiinteä yhteys ja tilaajayhteys toteutetaan yksimuoto-kuidulla tai kuituparilla (G.652). Yhteys alkaa 
asiakaskiinteistön talojakamon yleisen televerkon liitäntäpisteestä ja päättyy lähimpään Telian 
paikalliskeskuksen tai keskittimen ristikytkentätelineeseen. Sisäverkkoasennus tehdään erillisen tarjouksen 
mukaan. 
 

Kiinteä yhteys 2-johdin O. alueverkossa (cu) 

Alueverkko-osuutta on tarjolla tapauskohtaisesti. 
 

Kiinteä yhteys alueverkossa toteutetaan kupariparilla. Alueverkko-osuus alkaa keskitintilan ristikytkentäpisteestä 
ja päättyy toisen keskitintilan ristikytkentäpisteeseen. 

Alueverkko-osuutta on saatavissa tapauskohtaisesti. Tarvittavat tilaajayhteydet veloitetaan kulloinkin voimassa 
olevan hinnaston mukaisesti. 

Saatavuuskysely 
 

€ / kpl / osoite  

Telian verkon alueella 25,23  
 

Telia laskuttaa saatavuuskyselyiden vastauksista vain siltä osin, kuin kolmen kalenterikuukauden aikana tehtyihin 
saatavuuskyselyihin annettujen toimituskelpoisten vastausten määrä on yli kaksi kertaa suurempi kuin 
teleyrityksen samana aikana Telialta tilaamien tilaajayhteyksien määrä. Maksu peritään vain ylimenevien 
vastausten osalta. 
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Muut maksut   

Peruutusmaksu 

 
 

Kertamaksu 

Tilausvahvistuksen jälkeen perutut tilaukset 0,5 * asennusmaksu 
Vahvistusilmoituksen jälkeen perutut tilaukset Irtisanomismenettelyn mukaisesti 

 

Muutosmaksu 
 

Kertamaksu 

Tilausvahvistuksen jälkeen muutetut tilaukset 1,5 * asennusmaksu 
Valmistumisilmoituksen jälkeen muutetut tilaukset 2 * asennusmaksu 
Toimitetun liittymän muutos / selvitys 20 € / kpl 

 

Pikatoimitus 
 

Kertamaksu 

Toimitusaika on puolet tai vähemmän normaalista toimitusajasta 
Kertamaksut = asennusmaksut, pistorasialle kytkentä, toimitusmaksut ynnä 
muut kertaluonteiset maksut 

2 * kertamaksut 

 

Tilaajayhteyden kytkentä pistorasialle 
 

Kertamaksu 

Pistorasialle kytkentä (yhteyden asennuksen yhteydessä) 40 € 
 

Pupinoinnin poisto tilaayhteydeltä 
 

Kertamaksu 

Pupinoinnin poisto (tuote ei sisällä pupinoinnin poistoa vesistökaapelista, 
mikä laskutetaan erillisen tarjouksen perusteella) 

295 € / yhteys 

 
Tilaajakaapelin rakentaminen (loppuasiakkaan vastuulla)  

Loppuasiakas voi tilata talokaapelin Telialta p. 020 690 400 
 

Selvitystyöt 
 

Kertamaksu 

Reittitiedon luovutus (toimintamallista sovitaan aina erillisella sopimuksella) 35 € / kpl 
Yksittäiset selvitystyöt (laskutus, paritiedot yms.) 20 € / kpl 
Aiheettomat vikakäynnit 220 € / kpl 

 

 

Hinnat, arvonlisävero, maksuehto ja viivästyskorko 
Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Vero laskutetaan kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaan ja lisätään 
hintoihin. Palvelukohtaisesti ilmoitettujen hinnastojen hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Telia Finland Oyj 
pidättää oikeuden hinnastomuutoksiin. Maksuehto on neljätoista päivää (14) laskuun merkitystä päiväyksestä. 
Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain 4a §:n 1 momentin mukainen ns. laillinen viivästyskorko. 

 


