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OPERAATTORIHINNASTO

LAITEPAIKKAHINNASTO
Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat
laitepaikkahinnat
Voimassa 1.1. 2013 lukien
Operaattorihinnaston 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 teleyritys-tunnuksia
ja/tai tilaajanumeroita tilaajien liittämiseksi televerkkoonsa.
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Vuokrauksen edellytykset ja rajoitukset
Vuokrausta tarjotaan ainoastaan Viestintäviraston tarkoittamassa laajuudessa
muille teleoperaattoreille ja valtuutetuille teleurakoitsijoille.
IPP vuokraa vain niitä teknisiä laitetiloja, joissa on vapaata tilaa.
Tiloja ovat ensisijaisesti IPP:n omistamat puhelinkeskus- ja keskitintilat.
Vuokraajalla on oltava voimassa oleva sopimus asiakkaan tarvitsemasta palvelusta.
Vuokraajan on asennettava laitteensa yleisesti hyväksytyllä tavalla
telestandardien ja IPP:n ohjeiden mukaisesti
Vuokraaja sitoutuu poistamaan laitteet välittömästi, jos niistä aiheutuu
häiriötä muille yhteyksille tai laitteille. IPP:llä on oikeus kytkeä laite irti verkosta
mikäli sen aiheuttama häiriö on vakava tai laaja.
Vuokraaja sitoutuu poistamaan laitteensa välittömästi, mikäli niitä on käytetty
vuokrasopimuksessa mainitsemattomaan tarkoitukseen tai muulla sopimuksen
vastaisella tavalla.

Kulkuoikeudet IPP:n laitetilohin ja verkon kytkentäpaikkoihin
Vuokraajalla on oikeus päästä IPP:n laitetilaan yhteisesti sovittavalla tavalla ilman
saattajaa.
Vuokraaja antaa IPP:lle luettelon henkilöistä, joiden tulee päästä IPP:n laitetiloihin.
Vuokraajan tulee käyttää vaitiolositoumuksen tehneitä työntekijöitä, joilla tulee olla
tunnistusta varten henkilötodistus mukanaan. Luetteloon kuulumattoman henkilön
kulkeminen IPP:n tiloissa vaatii aina saattajan IPP:n henkilökunnasta.
Niissä tiloissa, joissa on murtohälytys, antaa IPP tarkemmat ohjeet kulkemisesta ja
hälytyksen pois kytkemisestä työn ajaksi.
IPP järjestää avaimen tai muun tavan vapaata kulkua varten. Työajan ulkopuolella
tapahtuvasta kulkemisesta on aina sovittava etukäteen IPP:n kanssa.
Mikäli IPP:n henkilökuntaa tarvitaan opastus tai muista syistä saattajaksi, on se
aina maksullista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
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Laitepaikka
Laitepaikan maksimikoko on määritelty hinnasto-osassa. Laitepaikan koon ylittäessä
peruskoon tai kun työskentelytilaa tarvitaan enemmän, laitapaikkojen määrä kertautuu
vastaavasti. Laitepaikka ei sisällä laitepaikan tarvitsemaa sähköä.
Osoitetiedot IPP:n laitepaikkakiinteistöistä saa sähköpostilla samasta
sähköpostiosoitteesta mihin tehdään saatavuuskyselyt sekä tilaukset.
Avaimet ja kulunvalvonta laskutetaan vuokraajalta todellisten kustannusten pohjalta.
Kertamaksu kattaa laitepaikan käyttöönottamisesta aiheutuvat rakennus- yms. työt.
Kertamaksu on erikseen annetun tarjouksen tai toteutuneiden kustannusten mukainen.
Hallinnointimaksulla IPP hoitaa sopimussuhteesta aiheutuvat hallinnolliset tehtävät koko
vuokrasuhteen keston ajan.
Sähkönsyöttö
Laitteiden tarvitsema sähkö lasketaan käytetyn tehon mukaan erillisen hinnaston
mukaisesti.Tehosyöttö laitetiloissa on mitoitettu kuloinkin voimassaolevien
viranomaismääräysten mukaisesti.
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1. HINNASTO
1.1.

Laitepaikka
Laitepaikat luokitellaan seuraavasti:
Luokka A Ikaalisten keskus (Kauppakatu 1) ja Parkanon keskus (Satakunnankatu 7)
Luokka B Ikaalisten, Parkanon ja Kihniön kuntakeskusten alueella
olevat muut tilat.
Luokka C Muut tilat

1.1.1.

Hallinnointimaksu
Maksulla katetaan IPP:n hallinnolliset kulut koko vuokrallaolon ajan.
Maksu on laitetilakohtainen ja suuruudeltaa
1 520 €

1.1.2.

Laitepaikkavuokra
Laitepaikka muodostuu telinepaikasta (levey x syvyys x korkeus) cm
oheisen hinnaston mukaisesti €/kk:
Koko\Luokka
Hyllypaikka 60x30x25
Telinepaikka 30x30x220
Telinepaikka 60x30x220
Telinepaikka 60x60x220
Telinepaikka 60x80x220
Telinepaikka 80x60x220
Telinepaikka 80x80x220

1.2.

A
84,00
84,00
138,00
252,00
416,00
416,00
458,00

B
52,00
52,00
92,00
174,00
262,00
262,00
298,00

C
33,00
33,00
64,00
98,00
152,00
152,00
204,00

Virransyöttö ja ilmastointi.
Laitesähköstä ja ilmastoinnista veloitetaan mitatun kulutuksen
mukaan alkavalta 100W teholta seuraavasti.

230 VAC varmistamaton
230 VAC varmistettu
48 VDC 3h akkuvarmennettu
48 VDC 6h akkuvarmennettu
48 VDC akkuvarmennettu+DG

€/kW/kk
80,00
143,00
202,00
242,00
255,00

Ilmastointi

22,00
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1.3.

Kytkentärimat
Kytkentäriman paikka on yhden 100 parin kaapelin päättämiselle
varattu laitepaikka ristikytkentätelineestä riippuen.
Valokaapelin päätepaneelista vastaavasti tilankäytön mukaan.
Kytkentärimat eivät sisälly vuokraan.
Kytkentäriman paikkavuokra
16€/kk

1.4.

Kaapelin sijoitusoikeus
Kaapelikanavien, putkitusten ja muiden kaapeleiden sijoitukseen tarkoitettujen
tilojen vapaata kapasiteettia vuokrataan teleyrityksille telekaapeleiden sijoittamista varten.
Pääsääntöisesti sijoitusoikeuden voi saada enintään 25 mm halkaisijaltaan oleville kaapeleille
ja liittyminen sijoitusoikeusreitille tulee tapahtua joko kaapelikaivosta tai maahan
päätetystä putkesta. Vuokrattavan putken saatavuus selvitetään aina tapauskohtaisesti.
Vuokrauksesta tehdään vuokrasopimus kohteittain.
Vuokrausehdot esitetään vuokrasopimuksessa.
Sijoituoikeuden toimitusmaksu
500,00 €
Sijoitusoikeuden selvitystyö, joka ei johda tilaukseen
70,00 €
Kaapelin sijoitusoikeus taajamassa
0,30€/m/kk
Kaapelin sijoitusoikeus haja-asutusalueella
0,20€/m/kk
Kaapelin sijoitusoikeus kadunalitusputkeen,
silta-osuudelle, kiinteistöön johtaviin putkiin tai kivetykselle 0,40€/m/kk
Kaapelin sijoittaminen hyllylle
0,10€/m/kk
Kaapelijatkoksen sijoitusoikeus kaapelikaivoon,
kaivon käyttöoikeus
5,60€/kpl/kk
Kaapelin sijoitusoikeus kertakorvauksella hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Tällöin sopimus tehdään esim. 10 vuodeksi.

