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OPERAATTORITUOTTEET, HINNASTO 1.10.2018 

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot ja viranomaismaksut. Oikeus hintojen ja palveluiden 

muutoksiin pidätetään. Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi ja vain rakennetulla tilaaja-alueella.  

Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa ja lopullisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot 

ja mahdolliset muut viranomaismaksut. Yhteyksien vuokrauksessa noudatetaan liikenne- ja 

viestintäministeriön voimassa olevia päätöksiä ja määräyksiä sekä Siikaverkko Osuuskunnan yleisiä 

toimitusehtoja soveltuvin osin. Näistä poikkeavat toimintatavat ja ehdot, jotka koskevat esimerkiksi 

toimitusaikoja, mahdollisia sanktioita ja vuokraukseen liittyviä erikoispalveluja, eivät sisälly hinnaston 

hintoihin. Siikaverkko Osuuskunta pidättää itsellään oikeuden hinnaston ja hinnastorakenteen 

muutoksiin.  

Liityntäverkon tuotteiden hinnat muodostuvat: 

– kuukausivuokrasta 

– asennus- tai siirtomaksusta (sisältää toimitusmaksun) 

– toimitusmaksuista. 

Hinnaston hinnat koskevat yksittäisiä tuotteita. Palveluista tai tuotekokonaisuuksista hinnat 

pyydettäessä. 

Saatavuuskyselyt: myynti@siikaverkko.fi. Kyselyt ovat toistaiseksi ilmaisia. 

Optinen tilaajayhteys G.652 

Optinen tilaajayhteys toteutetaan yksimuotokuidulla tai -kuituparilla (G.652).  

Yhteys alkaa asiakaskiinteistön talojakamon yleisen televerkon liitäntäpisteestä taajama-alueella ja 

päättyy Siikaverkon lähimpään paikalliskeskukseen. 

– Vuokrakuitu taajama-alueella 120 €/kk 

– Vuokrakuitupari taajama-alueella 240 €/kk  

– Asennus tai siirto, kuitu 350 € 

– Asennus tai siirto, kuitupari 700 €  

Yhteys alkaa asiakaskiinteistön talojakamon yleisen televerkon liitäntäpisteestä taajama-alueen 

ulkopuolella ja päättyy Siikaverkon lähimpään paikalliskeskukseen. 

– Vuokrakuitu taajama-alueen ulkopuolella 175 €/kk 

– Vuokrakuitupari taajama-alueen ulkopuolella 350 €/kk 

– Asennus tai siirto, kuitu 350 € 

– Asennus tai siirto, kuitupari 700 € 
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Optinen kiinteä yhteys G.652 

Optinen kiinteä yhteys toteutetaan yksimuotokuidulla tai -kuituparilla (G.652). 

Yhteys alkaa asiakaskiinteistön talojakamon yleisen televerkon liitäntäpisteestä taajama-alueella ja 

päättyy saman paikalliskeskuksen alueella toisen asiakaskiinteistön talojakamoon taajama-alueella. 

– Vuokrakuitu taajama-alueella 210 €/kk 

– Vuokrakuitupari taajama-alueella 420 €/kk 

– Asennus tai siirto, kuitu 450 € 

– Asennus tai siirto, kuitupari 700 € 

Yhteys alkaa asiakaskiinteistön talojakamon yleisen televerkon liitäntäpisteestä taajama-alueen 

ulkopuolella ja päättyy saman paikalliskeskuksen alueella toisen asiakaskiinteistön talojakamoon. 

– Vuokrakuitu taajama-alueen ulkopuolella 270 €/kk 

– Vuokrakuitupari taajama-alueen ulkopuolella 540 €/kk 

– Asennus tai siirto, kuitu 450 € 

– Asennus tai siirto, kuitupari 700 € 

Laitepaikat 

– Laitepaikka 19" (laitekaapissa tai -telineessä, max 10 U, max syvyys 600 mm) 50 €/kk 

– Kaappipaikka 600 × 600 × 2000 (19" lattialle sijoitettava standardilaitekaappi) 101 €/kk 

– Kaappipaikka 800 × 800 × 2000 (19" lattialle sijoitettava standardilaitekaappi) 132 €/kk 

– Kulkulupa tai avain laitetilaan. Kulkulupa tai avain pyydetään nimetylle 

henkilölle kirjallisesti. Luovutus ja kuittaus kirjallisesti. 5 €/kpl/kk 

– Lisäksi veloitetaan kulkukortin ja avaimen toimitusmaksu  50 €/kpl 

– Sähkö 500 W: 90 €/kk 

– Sähkö 250 W: 45 €/kk 

Tämä hinnasto on voimassa 1.10.2018 alkaen toistaiseksi. 
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