
paras netti ja tv 
- myös tulevaisuudessa

valokuidulla
LPOnetin



Valokuitu on huippunopea ja toimintavarma yhteys, jonka tiedonsiirtokapasiteetti on 
lähes rajaton. Kiinteä yhteys toimii moitteetta, vaikka kaikki perheessä käyttävät nettiä 
yhtä aikaa. Laajakaistan lisäksi saat halutessasi myös kaapeli-tv:n. Valokuituun voit myös 
liittää älykkään Mesh WiFi-verkon, jolla saat kotiisi kattavan langattoman verkon.

Valokuitu mahdollistaa mm. sujuvan etätyön, opiskelun, nettipelaamisen ja älykodin 
hallinnan. Kuituyhteydellä voit myös huoletta nauttia internetin tv-sisällöstä, kuten 
Yle Areenasta ja Netflixistä.

Investointi valokuituun kannattaa, sillä hyvä internetyhteys on tärkeä osa nykykotia, 
kuten sähkö ja vesi. 

Miksi LPOnetin valokuitu?

Toimii ainakin
50 vuotta!

”Kiinteä valokuituliittymä on nopeudeltaan ja toimintavarmuudeltaan ylivertainen. 
Se riittää nykyisiin ja tulevaisuuden nettipalveluihin ainakin 50 vuodeksi.”

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö, Vauhtia Verkkoon -esite

”Nopea ja toimintavarma netti- ja  tietoliikenneyhteys alkaa olla jo perusedellytys 
nykyaikaisessa kodissa ja yrityksessä. Kokemukseni mukaan myyntitilanteessa 

kiinteistön arvo ja ostokiinnostus nousevat, kun siinä on valokuituliittymä.”
Risto Volanen, TJ, Kiinteistötoimisto – Fastighetsbyrå Pasi Volanen Oy

”Yhdeksän kymmenestä LPOnetin kuituasiakkaasta on tyytyväinen palveluun.”

Taloustutkimus Oy: Asiakastyytyväisyystutkimukset v. 2013, 2014, 2016, 2018 ja 2020

Ylivoimainen nopeudeltaan ja toiminta-
varmuudeltaan.
Huoleton - LPOnet vastaa kuitupäätteen 
päivityksistä ja ylläpidosta.
Oma jakamaton kaista, joka on riippumaton 
asuinalueen muista käyttäjistä.
Yksi yhteys riittää koko kodin tarpeisiin 
vuosikymmeniksi eteenpäin.
Nostaa kiinteistön arvoa.

lponet.fi/valokuitu  



Mitä palveluita saan valokuidulla?
Kun kotiisi tulee LPOnetin valokuitu, voit valita eri palvelupaketeista sinulle parhaiten sopivan. 
KuituNetti-paketissa löytyy laajakaistanopeuksia vaativaankin tarpeeseen, esim. 1 Gb. 
Mikäli haluat nopean netin lisäksi katsoa televisiota perinteisesti, valitse kaapeli-tv:n sisältävä 
KuituKoti-paketti. Kaapeli-tv:ssä on yli 20 peruskanavaa sekä suuri valikoima maksukanavia. 

Pakettien sisällöt ja hinnat: lponet.fi/internet

Mitä liittyminen kuituverkkoon maksaa?

LPOnet - paikallinen osuuskuntasi, 
alueesi asukkaiden ja yritysten omistama

LPOnet on kasvava itäuusimaalainen vuonna 1931 perustettu valokuituverkko-operaattori 
ja tietoliikenne-, internet-, TV- ja IT-palveluden tarjoaja.
Olemme alueesi oma operaattori. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja pitkäjänteistä, 
koska olemme paikallisten asukkaiden ja yritysten omistama osuuskunta. 
Olemme markkinajohtaja valokuituliittymissä Itä-Uudellamaalla - meillä on yli 6 000 
tutkitusti tyytyväistä kuituasiakasta.
Palvelemme tutkitusti paremmin. Asiakkaamme suosittelevat meitä keskimäärin 
tuplasti enemmän kuin palvelualalla yleensä (NSI).
Meillä on asiakaspalvelupisteet Porvoossa ja Loviisassa.

Omakotitalot ja paritalojen huoneistot (valmiiksi rakennetut kuituverkkoalueet tai alueet joista 
on tehty rakentamispäätös):

Asennusmaksu alk. 1.490 € (tai erissä ilman lisäkuluja alk. 17,74 €/kk). Hintaan sisältyy 
kaapelin asennus kiinteistöön asti, tarvittaessa kaivu tontilla enintään 20 m ja kuitupääte-
laitteen asennus kotijakamossa. Asennuksesta 875 € oikeuttaa kotitalousvähennykseen.
Kuituverkkoon liityttäessä kannattaa liittyä jäseneksi, sillä jäsenelle liittymismaksu on 
0 € (ei jäsenelle 310 €). Jäsen saa lisäksi 20 % alennusta palvelupaketin kuukausimaksusta. 
Jäsenyyttä haetaan ostamalla osuus, joka maksaa 500 €.



Porvoo: Mannerheimink. 16. Loviisa: Linnunrata 6. Puh. 019 5058400. asiakaspalvelu@lponet.fi  www.lponet.fi

Miten saan valokuidun kotiini?

Uudet kuituhankealueet 

Valmiiksi rakennetut alueet 

Laajennamme kuituverkkoamme kysynnän mukaan. Käynnistämme kuituhankkeen tiedottamalla 
alueen asukkaita hankkeesta. Kun riittävä määrä alueen kiinteistöistä tilaa kuituliittymän, 
rakennamme kuituverkon. Tyypillisesti yhden alueen aktiivinen myyntiaika on noin 3-6 kk ja tänä 
aikana noin 50% kiinteistöistä tulee liittyä verkkoon, jotta verkon rakentaminen voidaan toteuttaa. 

Rakentamispäätöksen jälkeen pyrimme aloittamaan verkon rakentamisen mahdollisimman pian. 
Suuren kysynnän ja säävarauksen (esim. routa) takia joudumme kuitenkin varaamaan aikaa 
rakentamiseen enintään noin 10 kk.

Ajankohtaiset kuituhankealueet: lponet.fi/kuituhankkeet

LPOnetin toimialue on koko Itä-Uusimaa. Valokuituverkko kattaa tänä päivänä ison osan Loviisan, 
Porvoon, Lapinjärven ja Myrskylän alueista. Kun valokuituverkko on rakennettu alueellesi, voit 
tilata kuituliittymän heti. Tällöin kuitukaapeli vedetään verkon lähimmästä kytkentäpisteestä 
kiinteistöösi ja asentaja tulee kytkemään tilaamasi palvelut käyttöösi. Jos asentaminen edellyttää 
kaivuuta, voi toimitusaika talvella olla normaalia pidempi roudan takia.

Katso asutko LPOnetin kuituverkkoalueella: lponet.fi/kuitusaatavuus


