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Valokuituliittymän verkko-osuus

Asiakas

Pääperiaatteet ja vastuunjako - mikä kuuluu LPOnetille ja mikä kiinteistön omistajalle?

= LPOnetin vastuulla = Asiakkaan vastuulla

LPOnetin
aktiivilaitepaikka

Runkoverkko, joka 
yhdistää eri alueverkot

Runkoverkon 
jakokaappi

Alueverkon 
jakokaappi

Alueverkko, joka 
yhdistää eri tilaajaverkot

Tontilla/kiinteistöllä tapahtuva työ

Tilaajakaapelointi  
jakokaapilta asiakkaan 

kiinteistöön

Suunnittelu ja kaapelin veto

Verkkosuunnittelijan käynti ja tontin kaivusuunnitelma
Urakoitsija kaivaa kaapelin suunniteltuun paikkaan
Urakoitsija peittää kaivujäljen ja tasoittaa kaivupinnan
Urakoitsija vie kaapelin tarvittaessa rakenteita pitkin 
suunniteltuun paikkaan.

•
•
•
•

Kuitupäätelaitteen asennus

Kuidun asennus kiinteistöön
Läpivienti kiinteistössä
Kuidun päättäminen
Kuitupäätelaitteen asennus
TV-rasia (1 kpl) kuitupäätelaitteen viereen, jos kaapeli-tv
valittu palveluun. Kuitupäätelaite voidaan kytkeä koko 
talon TV-sisäverkkoon, jolloin veloitus hinnaston mukaan. 
Palvelun provisiointi ja testaus
Asennuksesta aiheutuneiden roskien siivous.

•
•
•
•
•

•
•

Kiinteistön omistaja/haltija

Mukana tonttisuunnittelussa
Kaivun jälkeen huolehtii tarvittaessa maisemoinnista 
sekä mahdollisista myöhemmistä painaumista
Laatoituksen/asfaltoinnin poistoa pyritään välttämään 
tontilla. Laatoituksen/asfaltoinnin kaivuussa kiinteistön 
omistaja huolehtii näiden takaisin laittamisesta.

•
•

•

Asiakas
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Installation av fiber till egnahemshus
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Fibernanslutningens nätandel

Kund

Huvudprinciper och ansvarsfördelning - vad hör till LPOnet och vad till fastighetsägaren?

= LPOnet ansvarar = Kunden ansvarar

LPOnets
aktivapparatplats

Stamnätet, som förenar
olika regionnät

Stamnätets 
fördelarskåp

Regionnätets 
fördelarskåp

Regionnätet, som förenar 
olika abonnentnät

Arbete som utförs på tomten/i fastigheten

Abonnentkablering 
från fördelarskåpet 

till kundens fastighet

Planering och kabeldragning

Nätplanerarens besök och tomtens grävningsplan
Entreprenören gräver kabeln på planerad plats
Entreprenören täcker grävdiket och jämnar ut grävytan
Entreprenören för vid behov kabeln längs med bygg-
konstruktioner till planerad plats.

•
•
•
•

Fiberterminalens installation

Fiberkabelns installation till fastigheten
Kabelgenomföring i fastigheten
Fiberkabeln avslutas
Fiberterminalen installeras
TV-kontakt (1 st) bredvid fiberterminalen, om kabel-tv 
vald till tjänsten. Fiberterminalen kan kopplas till hela 
husets interna TV-nät, varmed avgift enligt prislistan. 
Tjänstens koppling och testning
Städning av skräp efter installationen.

•
•
•
•
•

•
•

Fastighetens ägare/innehavare

Deltar i tomtplaneringen
Sköter efter grävningen vid behov landskapsstiliseringen 
samt eventuella gropar, som uppstår senare
Vi undviker att avlägsna plattor/asfaltering på tomten. 
Vid grävning av plattor/asfaltering sköter fastighetsägaren 
att dessa kommer tillbaka.

•
•

•

Kund
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