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Lisänopeus huoneistoille  
 
Sisältää lisänopeuden taloyhtiölaajakaistaan. Koskee taloyhtiöitä, joissa joka huoneistoon kuuluu yhtiö- 
vastikkeeseen sisältyvä taloyhtiön laajakaista. Ei sisällä tietoturvapalvelua eikä sähköpostiosoitteita. 

 
 
Taloyhtiöhuoneistot, joissa on yhtiövastikkeellinen 100/10 M kuitulaajakaista (FTTH) 
 
Kk-maksu, €/kk     Jäsen* Ei jäsen  

 Lisänopeus Huoneistoille FTTH 300/30 M ………………………. 11,92 14,90 
 Lisänopeus Huoneistoille FTTH 1000/100 M …………………… 23,92 29,90 

 
 

Lisänopeus Huoneistoille FTTH voidaan tilata huoneistoihin niissä taloyhtiöissä, joihin on rakennettu 
LPOnetin kuituliittymät huoneistoihin asti (joka huoneistossa kuitupäätelaite) ja joissa joka huoneistoon 
kuuluu yhtiövastikkeellinen taloyhtiön kuitulaajakaista. Saatavuus tarkistetaan osoitekohtaisesti.  
 
 
Taloyhtiöhuoneistot, joissa on yhtiövastikkeellinen 8/1 M tai 10/10 M laajakaista (FTTB) 
                               
Kk-maksu, €/kk     Jäsen* Ei jäsen  

 Lisänopeus Huoneistoille FTTB 50/10 M …………….................  11,92 14,90 
 Lisänopeus Huoneistoille FTTB 100/20 M ………………………. 19,92 24,90 

 
 
Lisänopeus Huoneistoille FTTB voidaan tilata huoneistoihin niissä taloyhtiöissä, joihin tulee LPOnetin kuitu 
talojakamoon ja joissa joka huoneistoon kuuluu yhtiövastikkeellinen taloyhtiön laajakaista. Saatavuus 
tarkistetaan osoitekohtaisesti. Lisänopeus edellyttää VDSL-modeemia.  
 
 
Taloyhtiöhuoneistot, joissa on yhtiövastikkeellinen 50/10 M laajakaista (FTTB)  
                              
Kk-maksu, €/kk     Jäsen* Ei jäsen  

 Lisänopeus Huoneistoille FTTB+ 100/20 M …………….............  11,92 14,90 
 Lisänopeus Huoneistoille FTTB+ 300/30 M …………………….. 19,92 24,90 

 
  
Lisänopeus Huoneistoille FTTB+ voidaan tilata huoneistoihin niissä taloyhtiöissä, joihin tulee LPOnetin 
kuitu talojakamoon ja joissa joka huoneistoon kuuluu yhtiövastikkeellinen 50/10 M taloyhtiön laajakaista. 
Saatavuus tarkistetaan osoitekohtaisesti. Laajakaistapalvelu edellyttää VDSL2-modeemia.  
 
 
* Hinta LPOnet Osk Anl:n jäsenelle. 
 
 
Kertamaksut 
 
Palvelun avaus …………………………………………………………………………………………  10,00 
Palvelumuutos ………………………………………………………………………………………….  10,00 
Suljetun palvelun avaus ……………………………………………………………………………….  10,00 
 
 
 
 
 
Kuitulaajakaistayhteyden tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli kiinteässä verkossa on pääsääntöisesti 90-100 % 
ilmoitetusta liittymän nopeudesta. Poikkeuksena on 1000M -nopeus, jossa vaihteluväli on 60-100%. FTTB-kohteissa 
vaihteluväli on 70-100 % ilmoitetusta nopeudesta. Lopullinen käyttäjällä toteutuva nopeus riippuu mm. kodin ja 
taloyhtiön sisäverkosta, käyttäjän päätelaitteesta tai palvelimesta johon ollaan internetin kautta yhteydessä. 
Langattoman verkon käyttö hidastaa internetliittymän nopeutta. Yli 100M latausnopeuksien toteutuminen edellyttää 
kiinteistön sisäverkolta vähintään kategorian 6 (CAT6) yleiskaapelointia. Lisäksi tietokoneen verkkokortteineen sekä 
kodin sisäverkon ja sen laitteiden on tuettava 1 Gbit/s nopeutta. Internetyhteyden käyttöön tarvitset verkkokortilla 
varustetun tietokoneen ja tietoturvapalvelun.  


