Saimaan Kuitu Oy:n hinnasto 5.4.2018 alkaen

Valokuituliittymät ja internetpalvelut kuluttajille
Hinnasto koskee Saimaan Kuitu Oy:n laajakaistalain hankkeiden kiinteistöjen valokuituliittymiä ja soveltuvin osin vuosina 2015-2017
rakennettujen alueiden uusia valokuituliittymiä.
Vapaa-ajan kiinteistöjen osalta noudatetaan Saimaan Kuitu Oy:n tämän hinnaston lisäohjeita.
Liittymämaksu on siirto- ja palautuskelpoinen liittymäsopimusehtojen mukaan ja liittymä on ALV 18 §:n mukaan arvonlisäverosta vapaa. Internetpalvelun avausmaksu ja kuukausimaksut ovat arvonlisäverollisia. (sis. alv 24 %)
Kaikkien Saimaan Kuitu Oy:n valokuituliittymätuotteiden liittymämaksut on maksettava seuraavasti:

Jos liittymämaksu 1 990 € maksetaan yhdessä erässä, on laskun eräpäivä vähintään 1 kk ennen valokaapelin toimitusta liittymäsopimusehtojen mukaisesti tontin rajalle tai rakennuksen viereen. Jos valokaapeli on tontin rajalla tai rakennuksen vieressä, on laskun eräpäivä 1 kk ennen liittymän käyttöönottoa.

Jos liittymämaksu maksetaan kahdessa erässä, on laskun ensimmäisen erän 1 000 € eräpäivä vähintään 1 kk ennen valokaapelin toimitusta liittymäsopimusehtojen mukaisesti tontin rajalle tai rakennuksen viereen. Jos valokaapeli on tontin rajalla tai
rakennuksen vieressä, on laskun eräpäivä 1 kk ennen liittymän käyttöönottoa. Laskun toisen erän 990 € eräpäivä on 6 kk ensimmäisen erän eräpäivästä. Osamaksun toimitusmaksu on 39 € ja se veloitetaan toisen erän maksun mukana.

Rahoituksella maksamisesta sovitaan liittymäsopimuksessa ja velkakirjassa.
Internetpalvelujen käyttöönotto tapahtuu keskimäärin 2 kuukautta valokaapelin maarakennustyön jälkeen. Viive käyttöönotossa johtuu valokaapelijatkojen asennustyöstä maarakennustyön jälkeen. Saimaan Kuitu Oy:n edustaja ottaa noin kaksi viikkoa ennen liittymän
ja sen internetpalvelun käyttöönottoa yhteyttä asiakkaaseen.

Saimaan Kuitu 100

29,90 €/kk

Internetpalvelun avausmaksu 100 €
Saimaan Kuitu 100 on 100/100 Mbits internetpalvelu, jonka kuukausimaksu on 29,90 €/kk. Kuukausimaksun lisäksi kiinteistön omistajan tulee maksaa liittymämaksu 1 990 €. Liittymämaksun voi maksaa yhdessä erässä, kahdessa erässä tai 10 vuoden aikana rahoituksella. Maksettaessa rahoituksella liittymämaksun maksuerä on 20 €/kk 120 kuukauden ajan. Tämä 20 €/kk lisätään internetliittymän kuukausimaksuun ja näin yhteissummaksi muodostuu 49,90 €/kk 120 kuukauden ajan. Maksettaessa rahoituksella liittymämaksun pääoman lyhennykset, korko- ja toimituskulut ovat yhteensä 2 400 € 10 vuoden ajalta. Lisäksi asiakkaan on maksettava 100 euron suuruinen internetpalvelun avausmaksu valokuituliittymän internetpalvelun käytön alkaessa.

Saimaan Kuitu 1000

59,90 €/kk

Internetpalvelun avausmaksu 100 €
Saimaan Kuitu 1000 on 1000/100 Mbits internetpalvelu, jonka kuukausimaksu on 59,90 €/kk. Kuukausimaksun lisäksi kiinteistön omistajan tulee maksaa liittymämaksu 1 990 €. Liittymämaksun voi maksaa yhdessä erässä, kahdessa erässä tai 10 vuoden aikana rahoituksella. Maksettaessa rahoituksella liittymämaksun maksuerä on 20 €/kk 120 kuukauden ajan. Tämä 20 €/kk lisätään internetliittymän
kuukausimaksuun ja näin yhteissummaksi muodostuu 79,90 €/kk 120 kuukauden ajan. Maksettaessa rahoituksella liittymämaksun
pääoman lyhennykset, korko- ja toimituskulut ovat yhteensä 2 400 € 10 vuoden ajalta. Lisäksi asiakkaan on maksettava 100 euron
suuruinen internetpalvelun avausmaksu valokuituliittymän internetpalvelun käytön alkaessa.

Saimaan Kuitu Giga

69,90 €/kk

Internetpalvelun avausmaksu 100 €
Saimaan Kuitu Giga on 1000/1000 Mbits internetpalvelu, jonka kuukausimaksu on 69,90 €/kk. Kuukausimaksun lisäksi kiinteistön omistajan tulee maksaa liittymämaksu 1 990 €. Liittymämaksun voi maksaa yhdessä erässä, kahdessa erässä tai 10 vuoden aikana rahoituksella. Maksettaessa rahoituksella liittymämaksun maksuerä on 20 €/kk 120 kuukauden ajan. Tämä 20 €/kk lisätään internetliittymän
kuukausimaksuun ja näin yhteissummaksi muodostuu 89,90 €/kk 120 kuukauden ajan. Maksettaessa rahoituksella liittymämaksun
pääoman lyhennykset, korko- ja toimituskulut ovat yhteensä 2 400 € 10 vuoden ajalta. Lisäksi asiakkaan on maksettava 100 euron
suuruinen internetpalvelun avausmaksu valokuituliittymän internetpalvelun käytön alkaessa.
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Saimaan Kuitu 100 osa-aikaliittymä

normaalikäyttö 29,90

€/kk
19,90 €/kk

Internetpalvelun avausmaksu 100 €

seisonta-aika

Saimaan Kuitu 100 osa-aikaliittymä on 100/100 Mbits internetliittymä, joka on tarkoitettu vapaa-ajan asunnoille ja pysyville kiinteistöille, joita käytetään osan aikaa vuodesta. Osa-aikaliittymän internetpalvelun kuukausimaksu on normaalikäytössä 29,90 €/kk ja seisontaaikana 19,90 €/kk. Osa-aikaliittymän tulee olla vähintään kolme kuukautta vuodessa normaalikäytössä. Seisonta-aikana liittymän nopeus on nousevassa suunnassa 10 Mbits ja laskevassa suunnassa 0,5 Mbits. Kiinteistön kameravalvonta ja hälytykset toimivat myös seisonta-aikana.
Kuukausimaksun lisäksi kiinteistön omistajan tulee maksaa liittymämaksu 1 990 €. Liittymämaksun voi maksaa yhdessä erässä, kahdessa erässä tai 10 vuoden aikana rahoituksella. Maksettaessa rahoituksella liittymämaksun maksuerä on 20 €/kk 120 kuukauden ajan.
Tämä 20 €/kk lisätään internetliittymän kuukausimaksuun ja näin yhteissummaksi muodostuu normaalina käyttöaikana 49,90 €/kk ja
seisonta-aikana 39,99 €/kk 120 kuukauden ajan. Maksettaessa rahoituksella liittymämaksun pääoman lyhennykset, korko- ja toimituskulut ovat yhteensä 2 400 € 10 vuoden ajalta. Lisäksi asiakkaan on maksettava 100 euron suuruinen internetpalvelun avausmaksu
valokuituliittymän internetpalvelun käytön alkaessa.

Saimaan Kuitu Tulevaisuuden varaus
Vuoden 2018-2019 rakennettavan runkoverkon alueella asiakas voi tehdä Tulevaisuuden varaus -liittymäsopimuksen 1 990 € liittymämaksulla. Tulevaisuuden varaus -liittymällä asiakas saa oikeuden saada valokuituliittymä takuuhinnalla käyttöön myöhemmin, vaikka
Saimaan Kuitu Oy:n liittymämaksut nousisivat. Liittymämaksun voi maksaa yhdessä erässä, kahdessa erässä tai 10 vuoden aikana rahoituksella. Maksettaessa rahoituksella liittymämaksun rahoituserä maksetaan kerran vuodessa joulukuussa. Tulevaisuuden varaus liittymä sisältää valokaapeliyhteyden kiinteistölle toimitettuna liittymäsopimusehtojen mukaisesti.
Asiakas voi pyytää liittymän käyttöönottoa ilmoittamalla Saimaan Kuitu Oy:lle liittymälle toivotun kytkentäpäivän. Saimaan Kuitu Oy
vahvistaa liittymän käyttöönottopäivän viikon sisällä asiakkaan ilmoituksesta. Varsinainen liittymän internetpalvelun käyttöönottopäivä
riippuu liittymien toimitustilanteesta ja vuodenajasta. Jos liittymän valokaapelikieppi on jäätyneen maan sisällä, siirtyy liittymän toimitus sulan maan vuodenaikaan. Liittymän toimitus sisältää liittymän käyttöönoton yhteydessä kuitupäätelaitteen ja sen asentamisen.
Kuitupäätelaitetta ei asenneta, jos asiakas ei ota Tulevaisuuden varaus -liittymää käyttöön, koska tulevaisuudessa päätelaitteet saattavat vaihtua. Asiakas vastaa liittymäsopimusehtojen mukaisesti kiinteistön tontin alueella tehtävistä töistä ja kiinteistön valokaapelin
läpiviennistä kiinteistöön.
Saimaan Kuitu Oy:n Tulevaisuuden varaus -liittymästä ei mene kuukausimaksuja. Kun Tulevaisuuden varaus -liittymän internetpalvelut
otetaan käyttöön, on siihen liitettävissä normaali Saimaan Kuitu 100, 1000 tai Giga internetpalvelu tai Saimaan Kuitu 100 osaaikaliittymän palvelut. Internetpalvelun avauksesta veloitetaan normaali hinnaston mukainen 100 euron avausmaksu.

Paritalot
Avausmaksu 100 €/huoneisto

Saimaan Kuitu 100/huoneisto
Saimaan Kuitu 1000/huoneisto
Saimaan Kuitu Giga/huoneisto

29,90 €/kk
59,90 €/kk
69,90 €/kk

Kuukausimaksun lisäksi paritalon huoneistojen omistajien pitää maksaa oma liittymämaksu 1 890 €/huoneisto, mikäli molemmat huoneistot liittyvät samanaikaisesti Saimaan Kuitu Oy:n valokuituverkkoon. Mikäli huoneistot liittyvät eri aikaan, noudatetaan paritalojen
huoneistojen liittymisessä Saimaan Kuitu Oy:n liittymäsopimusehtoja samaan tapaan kuin yksittäinen kiinteistö/huoneisto liittyisi Saimaan Kuitu Oy:n valokuituverkkoon. Paritalon molempien huoneistojen omistajien kanssa tehdään oma liittymä- ja palvelusopimus.
Liittymä- ja palvelusopimuksessa noudatetaan voimassa olevia Saimaan Kuitu Oy:n liittymäsopimusehtoja sekä hintoja. Liittymät voivat
olla normaaleja liittymiä tai Tulevaisuuden varaus -liittymiä. Paritalon huoneistot voivat maksaa oman liittymämaksuosuutensa yhdessä
erässä, kahdessa erässä tai 115 kuukauden aikana rahoituksella. Maksettaessa rahoituksella yhden huoneiston liittymämaksun maksuerä on 20 €/kk 115 kuukauden ajan. Tämä 20 €/kk lisätään huoneiston internetliittymän kuukausimaksuun ja näin yhteissummaksi
muodostuu 49,90 €/kk 115 kuukauden ajan. Tulevaisuuden varaus -liittymän rahoitusosuus maksetaan kerran vuodessa joulukuussa.
Maksettaessa rahoituksella liittymämaksun pääoman lyhennykset, korko- ja toimituskulut ovat yhteensä 2 300 €/huoneisto 115 kuu-
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kauden ajalta. Mikäli rivitalon huoneistot liittyvät eri aikaan, noudatetaan rahoituksella maksamisessa yksittäisen liittymän maksuaikataulua.
Paritalon molemmille huoneistoille varataan oma kiinteistövalokaapeli ja molempiin huoneistoihin asennetaan oma kuitupäätelaite
perustason WiFi-ominaisuudella. Valokaapelin läpiviennit huoneistoihin ja sisäverkkotyöt eivät sisälly liittymämaksuun. Lisäksi molempien paritalon huoneistojen omistajien on maksettava 100 euron suuruinen internetpalvelun avausmaksu valokuituliittymän internetpalvelun käytön alkaessa.

Vapaa-ajan kiinteistöjen valokuituliittymien rakentaminen
Vapaa-ajan kiinteistöjen valokuituyhteyksien rakentaminen on voimassa olevan laajakaistalain mukaan tukikelvotonta. Normaalilla
1 990 euron liittymämaksulla vapaa-ajan kiinteistölle voidaan rakentaa valokuituliittymä, jos valokaapeliojan pituus ei ylitä seuraavia
pituuksia Saimaan Kuidun laajakaistalain tukikelpoiselta valokaapelireitiltä.





1 vapaa-ajan kiinteistö 300 m
2 vapaa-ajan kiinteistöä 600 m
3 vapaa-ajan kiinteistöä 900 m
4 vapaa-ajan kiinteistöä 1200 m

Kaapeliojan pituus tarkoittaa matkaa pysyvien asuntojen ja yritysten valokaapelireitiltä kiinteistölle tai tontin rajalle.
Vapaa-ajan kiinteistöjen valokuituliittymä voidaan toimittaa myös pitemmälle matkalle kuin oheiset ohjearvometrit, jos kiinteistöjen
omistaja tai omistajat maksavat lisäkustannukset. Valokaapelin lisäojasta vapaa-ajan kiinteistön omistaja/omistajat maksavat todellisten kustannusten mukaan. Useamman liittyjän tapauksessa lisäojan kustannukset jaetaan kaikkien liittyjien kesken.
Vapaa-ajan kiinteistöjen reiteiltä tehdään aina Saimaan Kuitu Oy:n projektipäällikön toimesta katselmuspöytäkirja, jossa huomioidaan
kaikki liittyjälle tulevat kustannukset niillä tiedoilla, jotka ovat kaapelireitiltä ennakkoon maastosta saatavissa. Jos tiedot muuttuvat
rakentamisen aikana, niin urakoitsijalla ja Saimaan Kuitu Oy:llä on lisälaskutusoikeus. Kaikki lisäojan kustannukset urakoitsija laskuttaa
suoraan vapaa-ajan kiinteistöjen omistajilta. Saimaan Kuitu Oy laskuttaa kiinteistön omistajalta valokaapelit ja muut tarvikkeet.
Jos valokuituliittymän rakentaminen vapaa-ajan kiinteistölle Saimaan Kuidun projektipäällikön toimesta katselmuspöytäkirjassa todetaan poikkeuksellisen edulliseksi johtuen maasto-olosuhteista, niin valokuituliittymä vapaa-ajan kiinteistölle voidaan rakentaa myös
pitemmälle matkalle kuin ohjearvot. Jos tiedot muuttuvat ja kustannukset kasvavat rakentamisen aikana, niin urakoitsijalla ja Saimaan
Kuitu Oy:llä on lisälaskutusoikeus.
Saimaan Kuitu Oy:n 2015-2017 rakennetuilla valokuituverkkoalueilla voidaan vapaa-ajan kiinteistöt liittää samoilla ehdoilla Saimaan
Kuitu Oy:n verkkoon.
Vapaa-ajan kiinteistöt voivat hyödyntää kotitalousvähennyksen tontin alueella tapahtuvasta asennustyöstä 100 metriin saakka.

Vuosina 2015-2017 rakennettujen alueiden uusien liittymien rakentaminen
Saimaan Kuitu Oy:n 2015-2017 rakennetun valokuituverkon alueille voidaan rakentaa uusia valokuituliittymiä normaalilla liittymämaksulla (1 990 €) vuosina 2018-2019, jos liittymän etäisyys jo rakennetusta runkoverkosta ei ylitä 300 metrin kaapeliojamatkaa kiinteistölle tai tontin rajalle. Jos kaapeliojamatka on pidempi, niin liittyjä vastaa lisäkustannuksista todellisten rakentamiskustannusten mukaisesti. Lisäojakustannukset laskuttaa urakoitsija suoraan liittyjältä ja samoin Saimaan Kuitu Oy laskuttaa lisävalokaapelin ja tarvikkeet.
Normaaliin liittymämaksuun sisältyvään 300 metrin kaapeliojan matkaa voidaan pidentää, jos rakentamisen todelliset kustannukset
ovat asiakkaan kiinteistön kaapelireitillä pienemmät. Jos tiedot muuttuvat ja kustannukset kasvavat rakentamisen aikana, niin urakoitsijalla ja Saimaan Kuidulla on lisälaskutusoikeus.
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Kaapelireitistä tehdään aina Saimaan Kuitu Oy:n projektipäällikön toimesta katselmuspöytäkirja. Siinä huomioidaan kaikki liittyjälle
tulevat kustannukset sillä tiedolla, jotka ovat kaapelireitiltä ennakkoon maastosta saatavissa.
Pysyvät asunnot voivat hyödyntää kotitalousvähennyksen tontin alueella tapahtuvasta asennustyöstä 100 metriin saakka.

Saimaan Kuitu Oy:n valokuituverkon liittymämaksu 1.1.2020 alkaen
Saimaan Kuitu Oy:n valokuituliittymien liittymämaksu nousee 1.1.2020 alkaen 3 000 euroon, koska valtion ja kunnan tukirahaa ei ole
käytettävissä laajakaistalain hankkeiden jälkeen. Liittymä voidaan rakentaa maksimissaan 450 metrin etäisyydelle runkoverkosta.
Yli 450 metrin matkan ylimenevältä osalta rakentamisesta veloitetaan liittyjältä todelliset rakentamisen kustannukset.
Nykyisellä 1 990 euron liittymämaksulla liittymäsopimuksia voidaan tehdä ennen jokaisen alueen valokuituverkon rakentamista vuosina
2018-2019. Kun alueen valokuituverkko on rakennettu, niin Saimaan Kuitu Oy ei takaa nykyisellä 1 990 euron liittymämaksulla valokuituliittymää. Jos valtion ja kuntien hankerahaa alueen valokuituverkon rakentamisen jälkeen vuosina 2018-2019 on vielä käytettävissä,
niin valokuituliittymäsopimuksia voidaan tehdä Saimaan Kuitu Oy:n ja asiakkaan kanssa 30.4.2019 mennessä. Liittymä rakennetaan
kaapeliojan osalta valmiiksi 31.5.2019 mennessä ja liittymä otetaan käyttöön asiakkaan ja Saimaan Kuitu Oy:n sopimuksen mukaisesti.

Kiinteistön kuitupäätelaite perustason WiFi-ominaisuudella ja sen asennus
Liittymämaksu sisältää kiinteistön sisälle asennettavan kuitupäätelaitteen perustason WiFi-ominaisuudella, ulkoa tulevan valokaapelin
päättämisen kuitupäätelaitteeseen ja kuitupäätelaitteen asennuksen. Asennuksen jälkeen internetyhteys on käytettävissä, kun internet
ja muut tilatut palvelut on avattu. Valokaapelin läpiviennistä kiinteistön sisälle veloitetaan erikseen asennusohjeen hinnan mukaisesti.

Watson IPTV–palvelu

4,96 €/kk + tekijänoikeusmaksu 2,67 €/kk

Palvelun toimittaa Saimaan Kuitu Oy:n operaattorikumppani Blue Lake Communications Oy (BLC). Watson IPTV-palvelusopimus tehdään suoraan BLC:n kanssa. Asiakas tarvitsee Smart TV Watson-sovelluksen, IPTV–boksin tai –tikun käyttääkseen IPTV-palveluita. Asiakas voi tilata valokuituliittymätilauksen yhteydessä IPTV–boksin hintaan 137,23 €/kpl ja IPTV–tikun hintaan 106,12 €/kpl. IPTV–boksi ja
–tikku toimitetaan asiakkaalle valokuituliittymän asennuksen yhteydessä. Smart TV:n kanssa ei tarvita IPTV–boksia tai -tikkua, vaan TVlaite sisältää Watson sovelluksen. Smart TV Watson-sovelluksesta löytyy tietoa nettisivuilta:
https://www.watson.fi/fi/tuki/ajankohtaista
Watson palvelun vaatimien laitteiden asennuksesta, käyttöönotosta ja kustannuksista vastaa asiakas. Asiakas voi myös myöhemmin
tilata BLC:ltä Watson viihdepalvelun hintaan 4,96 €/kk + lakisääteinen tekijänoikeusmaksu 2,67 €/kk ja IPTV-boksin ja -tikun BLC:n
voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Watson palveluun voidaan liittää yhteensä viisi päätelaitetta. Tarkempi kuvaus Watson palvelusta löytyy nettisivuilta osoitteesta http://www.blc.fi/yksityisille/netti/watson/

Kiinteä julkinen IP-osoite

18,60 €/kk/kpl

Saimaan Kuitu Oy:n kuluttaja-asiakas voi tilata liittymäkohtaisesti 1-4 kiinteää julkista IPv4-osoitetta Saimaan Kuitu Oy:n liittymätilauksen yhteydessä tai myöhemmin Saimaan Kuitu Oy:n teleoperaattorikumppanilta Blue Lake Communications Oy:ltä. Palvelukuvaus
löytyy Saimaan Kuitu Oy:n nettisivuilta osoitteesta www.saimaankuitu.fi. Kiinteiden IP-osoitteiden käyttöönoton kustannuksista vastaa
asiakas.

Asiakaspääteportaali / kuitupäätelaite

0,62 €/kk/kpl

Saimaan Kuidun asiakkaille toimitettavan Inteno EG-300 AC kuitupäätelaitteen ominaisuutena on internetportaali, josta laitteeseen on
helppo sijoittaa mm. kameroita etävalvontaa varten. Palvelu tilataan suoraan BLC:n asiakaspalvelusta ja suositellut kameramerkit sekä
asennusohjeet löytyvät Saimaan Kuidun nettisivuilta tai ne ovat saatavissa BLC:n asiakaspalvelusta tilauksen yhteydessä.
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