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Ik aalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiön 
OPERAATTORIHINNASTO 

Voimassa 1.9.2014 lukien 

Tilaajayhteydet: 

Tilaajayhteys on yhteys kiinteistön talo- tai verkon päätösjakamosta ko. 
keskusalueen keskuksen tai keskittimen laitetilan ristikytkentäriman 
asiakkaan puoleiseen kytkentäpaikkaan. Yhteys on toteutettu kaapelin 
metallisella johdinparilla. Tilaajayhteyden siirrosta veloitetaan 
kertamaksu. 

2-johdin O-johto Kertamaksu     98,00 € 
Kuukausivuokra  14,60 € / kk 

2-johdin S.O-johto Kertamaksu   155,00 € 
Kuukausivuokra  18,00 € / kk 

4-johdin S.O-johto Kertamaksu   158,00 € 
Kuukausivuokra  35,31 € / kk 

Tilaajayhteys 2 Mb/s  G.703 liitännällä 
Kertamaksu  870,00 € 
Kuukausivuokra 185,00 € / kk 

Rinnakkaiskäyttö, 
yläkaista Kertamaksu    85,00 € 

Kuukausivuokra  7,30 € / kk 

Rinnakkaiskäyttö,  
yläkaista suodattimella Kertamaksu    85,00 € 

Kuukausivuokra  8,30 € / kk 

Suodattimien asennus tilaajapäähän  25,22 € / kpl 

Suodattimen vuokra   0,84 € / kk / kpl 

ADSL verkkopääte  3,19 € / kk 
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Kiinteät yhteydet: 

Kiinteät yhteyksissä liityntäverkolla yhdistetään asiakaslaitteet IPP:n 
runkoverkkoon. Kiinteä yhteys muodostuu runkoverkko- ja 
liityntäverkko-osuudesta tai niiden yhdistelmistä. 

Kiinteä 2 Mb/s  G.703 liitännällä, runkoverkko-osuus 
Kertamaksu  870,00 € 
Kuukausivuokran perusosa    35,00 €/kk 

0-30 km  19,00 €/kk/km 
yli 30 km     9,00 €/kk/km 
linkkihyppy, ei km rajaa 336,00 €/kk 

Kiinteä 2 Mb/s  G.703 liitännällä, liityntäverkko-osuus 
Kertamaksu  600,00 € 
Kuukausivuokra 120,00 €/kk 

Kiinteä 155 Mb/s, runkoverkko-osuus, varmistamaton 
Kertamaksu  1230,00 € 
Kuukausivuokran perusosa    600,00 €/kk 

0-30 km  50,00 €/kk/km 
yli 30 km  25,00 €/kk/km 

Kiinteä 155 Mb/s, runkoverkko-osuus, varmistettu 
Kertamaksu  1230,00 € 
Kuukausivuokran perusosa    750,00 €/kk 

0-30 km  62,50 €/kk/km 
yli 30 km  31,25 €/kk/km 
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Optinen tilaajayhteys: 

Optinen tilaajayhteys toteutetaan yhdellä yksimuotokuidulla. Yhteys 
alkaa asiakaskiinteistön talojakamon yleisen televerkon liitäntäpisteestä 
ja päättyy lähimpään IPP:n paikalliskeskuksen tai keskittimen 
ristikytkentätelineeseen. 

Optinen tilaajayhteys 
Kertamaksu kytkentä/siirto 725,00 € 
Kuukausivuokran perusosa  < 2000m 225,00 €/kk 

> 2000 m alkava 500 m  25,00 €/kk 

Tilaus: 

Palveluoperaattori tekee tilauksen tilausjärjestelmän 
https://www.operaattoritiski.fi kautta. Myyjä vahvistaa tilauksen 
järjestelmään viiden (5) työpäivän kuluessa. 

Tilauksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: 
• Ostajan tiedot
• Ostajan laskutusosoite
• Tilattava tuote/tuotteet
• Toimitusosoite
• Liittymän käyttäjä/haltija ellei sama kuin Ostaja
• Tilauksen yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön puhelinnumero

Toimitus: 

Yhteyksien tavoitteellinen toimitusaika on kaksi (2) viikkoa. 

Pikatoimitus: 

Normaalista toimitusajasta kiirehdittyyn toimitukseen lisätään 
pikatoimituslisä 160 € 

Pistorasialle toimitus: 

Yhteyden luovutuspiste on kiinteistön talojakamo, mikäli yhteys 
halutaan loppuasiakkaan pistorasialle, kytkentä veloitetaan 
toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Minimiveloitus 50 €. 

Muut ehdot: 

Kaikki hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa ja lopullisiin hintoihin 
lisätään kulloinkin voimassa olevat verot ja mahdolliset muut 
viranomaismaksut. 


