
    Hinnasto 01.10.2022 

 
Hinnat sis. alv 24 %. Oikeus muutoksiin pidätetään. 

LPOnet Osk Anl. Loviisa: Linnunrata 6. Porvoo: Mannerheimink. 16. www.lponet.fi. Puh. 019 505 8400. asiakaspalvelu@lponet.fi 

 
Kuituyhteyden asennus- ja liittymismaksu 
 
Kuituliittymän asennusmaksu .……………………………………………………..     1.490,00 € 
      tai erissä alk. 17,74 €/kk 
Asennusmaksun kotitalousvähennyskelpoinen osuus eli tontilla tapahtuva kuitukaapelin 
asennus ja kuitulaitteiden asennustyö kiinteistössä on 875 €.**  
Asennusmaksu on mahdollista maksaa kerralla tai 2-84 erässä ilman lisäkustannuksia. 
 
Kuituliittymän asennukseen sisältyy: 

 Kuitukaapelin kaivu tontin alueella maksimissaan 20 metriin asti. Kaivuoja peitetään  
ja kaivutöiden jäljet siistitään. Muu maisemointi kuten esim. nurmikon istutus ja maan 
painumien korjaus eivät sisälly hintaan. 

 Kuitukaapelin läpivienti kiinteistöön mahdollisimman lähelle kohtaa, johon kuitu-  
päätelaite asennetaan kiinteistön sisäpuolella, ja kuidun päättäminen päätekoteloon 

 Kuitupäätelaitteen asennus  
 Yhden tv-pistorasian asentaminen kuitupäätelaitteen lähelle, mikäli kaapeli-tv-palvelu  

sisältyy valittuun tuotteeseen  
 Palveluiden toimivuuden tarkistaminen. 

 
Jos kuituliittymä on ostettu ilman palveluja, kuitukaapeli kaivetaan kiinteistölle ja päätetään 
kiinteistön ulkoseinään, jollei toisin sovita. 
 
Kuitupäätelaite sisältyy kuituliittymän palvelun hintaan, ja LPOnet huolehtii laitteen ylläpidosta 
ja korjauksista. Kuituliittymän palveluista ja hinnoista löytyy ajantasaista tietoa www.lponet.fi. 
 
Mahdolliset muutostyöt, kaapeloinnit ja kytkennät kiinteistön sisäverkossa laskutetaan erikseen. 
 
 
Tarjoamme mm. seuraavia lisätöitä asennuskäynnin yhteydessä: 
  
Sisäverkkotyö (mahdolliset lisätyöt talon sisäverkossa) **………………………………………. 75,00 € / h 

 TV-sisäverkon kytkentä- ja kaapelointityöt 
 Ethernet-kotiverkon kytkentä- ja kaapelointityöt 
Materiaalien veloitus toteutuman mukaan. 

 
Langattoman lähiverkon käyttöönotto ** …………………………………………………………… 49,00 € 

- Sisältää wifi-tukiasemien asennuksen ja tukiasemien sijainnin optimoinnin. 
Tonttikaivu yli 20 m osalta ** ………………………………………………………………………… 27,28 €/m 
 
 
Uudisrakennusalueet 

Uudisrakennusalueilla valokuitukieppi tuodaan tontin rajalle, josta rakentaja/rakennuttaja vetää kaapelin kiinteistöön 
samalla muiden kiinteistöön tulevien kaapeleiden kanssa. Palveluiden käyttöönoton yhteydessä LPOnet asentaa 
kuitupäätelaitteen kotijakamoon. 

 
Liittymismaksu LPOnetin kuituverkkoon ………………………………………………... 310,00 € 
 
Liittymismaksulla liittyjä saa oikeuden käyttää LPOnetin kuituverkon palveluja. Käyttöoikeus  
säilyy liittyjällä hänen muuttaessaan toiseen kiinteistöön, jossa on LPOnetin kuituyhteys.  
Maksu on henkilökohtainen ja se koskee yhtä (1) kuituliittymää.  
 

 Jäsenetu: LPOnet Osk Anl:n jäsenille liittymismaksu 0 € * 
  

 
 
Hinnasto koskee omakotitaloja ja paritalojen huoneistoja. Taloyhtiöt erillisen tarjouksen perusteella. Kuituliittymä on tilattavissa 
LPOnetin kuituverkon saatavuusalueelta. 
 
LPOnet varaa mahdollisuuden laskuttaa kuituliittymätilauksen peruuntuessa asiakkaasta johtuvasta syystä 200 € kuituliittymä-
toimitukseen liittyviä kustannuksia.  
 
* Ilmainen liittymismaksu on etu LPOnet Osk Anl:n jäsenille. Edun saamiseksi asiakkaan on oltava jäsen tai haettava jäsenyyttä 
liittymän hankintahetkellä. Mikäli liittymän ostaja luopuu jäsenyydestään, voi LPOnet laskuttaa perimättä jätetyn liittymismaksun 
jäsenyydestä eroamisen yhteydessä. 
** Kotitalousvähennyskelpoinen verotuksessa. Ei koske uudisrakennuksia. Lisätietoja www.vero.fi.  


