
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liityntäverkon hinnasto 
(Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) 

 

Voimassa 1.9.2021 alkaen toistaiseksi 

 

Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja 

määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille tuotteita ja palveluita tämän hinnaston 

mukaan. 

 

Teleoperaattorihinnaston yleiset ehdot 

 

1. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään. 

2. Hinnastossa mainitut maksut ovat verottomia. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva 

arvonlisävero ja muut veronluontoiset maksut. 

3. Sovitut toimenpiteet toteutetaan voimassa olevien viranomaismääräysten, telestandardien ja 

yleisesti käytössä olevien menetelmien mukaisesti ellei osapuolten kesken ole sovittu muusta 

järjestelystä.  

4. Tätä hinnastoa noudatetaan teleyrityksiin, jotka hallitsevat televerkkoaan ja jotka ovat tehneet 

Liikenne- ja Viestintäministeriön edellyttämän teletoimintailmoituksen tai saaneet toimintaansa 

varten teletoimiluvan sekä saaneet Viestintävirastolta teletoimintaansa varten verkko- tai 

teleyritystunnuksia ja/tai tilaajanumeroita tilaajien liittämiseksi televerkkoonsa.  
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1 Tilaajayhteydet   

 

Tilaajayhteys on keskuksen, keskittimen tai muun vastaavan laitetilan 

ristikytkentätelineen ja yleisen televerkon päätepisteen, kuten talojakamon 

kytkentäpisteen, välillä oleva teleyhteys. 

2-j (O) 

• asennus/siirto 129,00 € 

• vuokra  18,00 €/kk   

2-j (SO)       

• asennus/siirto 176,00 € 

• vuokra    21,00 €/kk 

2-j RKS (rinnakkaiskäyttö jakosuotimella)   

• asennus/siirto 85,00 € 

• vuokra   10,00 €/kk 

4-j (SO) 

• asennus/siirto 230,00 € 

• vuokra 35,00 €/kk 

 

2 Optinen tilaajayhteys 

Optinen tilaajayhteys toteutetaan yksimuoto kuidulla (G.652).  

Yhteys on huoneistokohtainen loppuasiakkaan käyttöön tuleva yhteys joka alkaa 

asiakaskiinteistön talojakamon yleisen televerkon liitäntäpisteestä ja päättyy lähimpään 

JNT:n paikalliskeskuksen tai keskittimen ristikytkentätelineeseen. 

Valokaapelin päättäminen ristikytkentätelineeseen hinnoitellaan tapauskohtaisesti. 

Kiinteistöjen sisäverkkotyöt eivät sisälly hinnaston hintoihin. 

Asiakas vastaa loppuasiakkaan tiloissa olevista laitteista. 

Talo- ja kiinteistöosakeyhtiöiden käyttöön tulevat kuidut myydään erillisen tarjouksen 

perusteella. 

 

Optinen tilaajayhteys, kuitupari. 

• asennus/siirto 735,00 € 

• vuokra   295,00 €/kk 

Optinen tilaajayhteys, 1 kuitu 

• asennus/siirto 735,00 € 

• vuokra   189,00 €/kk 
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3 Kiinteät yhteydet 

Hinnat voimassa vähintään 15.6.2021 asti ellei esim. lainsäädännössä tai muussa 

toimintaympäristössä tapahdu merkittäviä ennakoimattomia muutoksia.           

 

Kiinteä yhteys on kahden samalla keskus- tai keskitinalueella olevan yleisen televerkon 

päätepisteen, kuten talojakamon kytkentäpisteen, välillä oleva teleyhteys. 

2-j (O)  

• asennus              245,00 € 

• siirto 245,00 € 

• vuokra                       30,00 €/kk 

2-j (SO) 

• asennus                   250,00 € 

• siirto                                      250,00 € 

• vuokra              35,00 €/kk 

4-j (SO) 

• asennus                  265,00 € 

• siirto                  265,00 € 

• vuokra 55,00 €/kk 

4 Toimitustuotteet 
• toimitus kytkettynä valmiiseen sisäverkkoon 55,00 € 

5 Määräalennukset yhteyksien kuukausivuokrista 

Tässä hinnastossa mainittujen tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien kuukausivuokrista 

myönnetään seuraavan taulukon mukaiset määräalennukset. Määräalennus lasketaan 

vuosittain jälkikäteen toteutuneesta laskutuksesta. Pidätämme oikeuden 

laskutusmäärärajojen muutoksiin. 

 

Yhteyksien lukumäärä (kpl) Määräalennus % 

1.000 2,5 % 

2.000 5 % 

3.000 7,5 % 

4.000 10 % 

 

Alennustaulukon käyttöönotto edellyttää yhteyksiä vuokraavan teleyrityksen ja JNT:n 

välistä sopimusta, jossa sovitaan systemaattisesta yhteistyöstä tilaus ja 

laskutusprosesseissa. 

5.1 Määräalennukset yhteyksien asennusmaksuista 

Jos samassa kohteessa samalla kertaa kytketään tai siirretään yli 10 yhteyttä, työ voidaan 

tehdä tarjouksen perusteella. 



5 

6 Muut maksut 

6.1 Pikatoimitus 

Asennusmaksu on kaksinkertainen jos toimituspäivä on vähemmän kuin 10 työpäivää 

tilauksesta. 

6.2 Saatavuuskysely 

JNT veloittaa saatavuuskyselyistä, mikäli saman kalenterikuukauden aikana, samalle 

operaattorille annettujen saatavuuskyselyjen määrä ylittää toteutuneiden kyselyiden 

määrän kaksinkertaisesti.  

• Saatavuuskysely  40,00 €/kysely 

6.3  Peruutus- ja muutosmaksut 

Tilauksien peruutus- ja muutosmaksut perustuvat kyseisen tuotteen asennusmaksuun. 

• Tilausvahvistuksen jälkeen perutut tilaukset  0,5 * asennusmaksu 

• Valmistumisilmoituksen jälkeen perutut tilaukset  Irtisanomismenettely 

• Tilausvahvistuksen jälkeen muutetut tilaukset 1,5 * asennusmaksu 

• Valmistumisilmoituksen jälkeen muutetut tilaukset 2 * asennusmaksu 

6.4 Aiheeton vikakäynti 

• Veloitus aiheettomasta vikakäynnistä  168,00 € 

7 Laskutus 

Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti kuukausittain. Vuokrat veloitetaan etukäteen ja 

laskutus alkaa vuokratuotteen toimittamisesta ja päättyy sopimussuhteen päättymiseen. 

Vuokrien vähimmäisveloitus on kuitenkin aina yhdeltä kuukaudelta. Kaikki hinnat ovat 

verottomia, arvolisävero ja mahdolliset muut viranomaismaksut lisätään laskutuksessa. 

Viivästyskorkoa peritään korkolain mukaan. Muutoin noudatetaan JNT:n yleistä 

laskutuskäytäntöä. 

8 Maksujen muutokset 

Maksujen muutoksista ja mahdollisten uusien maksujen käyttöönotosta ilmoitetaan 

viimeistään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa laskutuksen yhteydessä tai kirjallisesti 

asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.  

Asiakkaan saatua tiedon maksujen muutoksista, hänellä on oikeus kahden viikon ajan 

sanoa sopimuksen irti päättyväksi ilman irtisanomisaikaa, eikä hänellä näin ollen ole 

velvollisuutta suorittaa muuttuneita maksuja. 

9 Muut ehdot 

JNT vuokraa toiselle operaattorille tässä hinnastossa mainittuja tuotteita ja palveluita 

vain kapasiteetin sallittaessa ottaen myös huomioon JNT:n omaa laajennustarvetta.  

Tieto vapaasta kapasiteetista annetaan asiakaskohtaisen saatavuuskyselyn perusteella. 

Vuokratusta tuotteista ja palveluista tehdään aina kirjallinen sopimus. 

Muiden operaattoreiden asennus-, liittymismaksut ja muut vuokrat velotetaan 

täysimääräisinä lisättynä 2,5% laskutuskorvauksella. 

 


