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KuituKoti Huoneistopaketti  
 
 
Taloyhtiöhuoneistot                              Hinta €  
 
Kk-maksu €/kk (ei sisällä tietoturvapalvelua):       Jäsen *         Ei jäsen 

 KuituKoti Huoneistopaketti S  ………………………………………..      35,32              44,15 
 KuituKoti Huoneistopaketti M  ……………………………………….     44,28              55,35 
 KuituKoti Huoneistopaketti L  ………………………………………..     55,38              69,23 

 
*Hinta LPOnet Osk Anl:n jäsenelle. 

 
KuituKoti Huoneistopaketti on tarkoitettu huoneistoille taloyhtiöissä, joihin on rakennettu LPOnetin kuitu- 
liittymät huoneistoihin asti ja joissa kaapeli-tv sisältyy taloyhtiön yhtiövastikkeeseen. Saatavuus tarkistetaan 
osoitekohtaisesti. Taloyhtiöt voivat kysyä yritysmyynnistämme tarjousta taloyhtiön kuituliittymistä. 
 
Paketti ei sisällä tietoturvapalvelua eikä langatonta WiFi-verkkoa. 
 
 
 
Taloyhtiöhuoneistot, joissa on yhtiövastikkeellinen kuitulaajakaista 
 
Lisänopeus Huoneistoille (ks. erillinen hinnasto) 
        
 
Palvelusisältö 
 

  S  M  L 

Internetyhteys  100/50 M  300/100 M 500/200 M 

Kuitupäätelaite  X  X  X 

Sähköposti  X  X  X 

Kaapeli‐tv:n tv‐kortti  1 kpl  1 kpl  2 kpl 

Tv‐kanavapaketti MIX 5 yhdelle tv‐kortille      X 

Kiinteä IP‐osoite (MAC‐sidottu)    1 kpl  3 kpl 
 

 
 
Kertamaksut 
 
Liittymän avaus …………………………………………………………………………………………  99,00 
Vaihto KuituNetistä KuituKotiin / kuitupäätteen vaihto ……………………………………………..  99,00 
Palvelumuutos ………………………………………………………………………………………….  10,00 
Maksamattomien laskujen takia suljetun liittymän avaus ………………………………………….  10,00 
 
 
Lisäpalvelut 
 
Lisänopeus 1000/500 M KuituKoti L:ään €/kk ……………………………………………………….    7,90 
 
F-Secure tietoturva, ks. erillinen hinnasto. 
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KuituKoti-palveluista huomioitavaa 
 
 

 Internetyhteys. Kuitulaajakaistayhteyden tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli on kiinteässä verkossa 
pääsääntöisesti 90-100 % ilmoitetusta liittymän maksiminopeudesta (poikkeuksena lisänopeus 1000/100M, 
jossa nopeuden vaihteluväli on laajempi). Lopullinen käyttäjällä toteutuva nopeus riippuu mm. kodin 
sisäverkosta, käyttäjän päätelaitteen suorituskyvystä tai internetverkon tai sen palveluiden ruuhkaisuudesta. 
Normaali kuitulaajakaistalle arvioitu nopeuden vaihteluväli ei koske kuitulaajakaistan käyttöä langattomasti, 
vaan ainoastaan kiinteää, verkkokaapelilla tapahtuvaa internetyhteyttä. 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 turvallista käyttöä varten tarvitset tietoturvapalvelun.  

 Kuitupäätelaite sisältyy palveluun ja LPOnet vastaa laitteen ylläpidosta. Kuitupäätelaitteeseen voit liittää 
kiinteästi verkkokaapelilla kotisi internetyhteyttä käyttävät laitteet. 

 Sähköpostilaatikot. Palveluun sisältyy 1-5 kpl sähköpostilaatikoita. Mikäli avattua sähköpostilaatikkoa ei 
käytetä kuuteen (6) kuukauteen, sähköpostilaatikko voidaan sulkea. LPOnetillä on oikeus hävittää suljetussa 
sähköpostilaatikossa mahdollisesti olevat viestit. 

 Kaapeli-tv:n TV-kortti. TV-kortilla saat näkyviin muutamia lisäkanavia ja sitä tarvitaan kaapeli-tv:n 
maksukanavien katselemiseen. 

 Kiinteä IP-osoite. Kun sinulla on KuituKoti M ja L -paketti, saat halutessasi tietokoneellesi 1-3 laitteeseen 
sidottua (MAC-sidottua) kiinteää IP-osoitetta.  

 
 


