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ELISAN SAUNALAHTI TALOKUITU 
 
 

Valokuitutekniikkaa hyödyntävä kiinteistöliittymä tarjoaa kiinteistön asukkaille nopeat ja 
edulliset yhteydet sekä mahdollisuuden hyödyntää uusia laajakaistapalveluita. 

 

 Elisan Saunalahti Talokuitu on omakoti- ja paritaloihin sekä pieniin taloyhtiöihin, joissa 
ei ole yhteistä talojakamoa, tarkoitettu kiinteistöliittymä, joka liittää ne Elisan nopeaan 
valokuituverkkoon. Liittymä mahdollistaa nopeiden Elisan Saunalahti Kotikuitu -liittymien 
sekä palveluiden (kuten Elisa Viihde) tarjoamisen kiinteistön asukkaille. Lisäksi Elisan 
Saunalahti Talokuitu mahdollistaa kiinteistön liittämisen Elisan kaapelitelevisioverkkoon 
ja näin Elisan monipuolisten kaapelitelevisiopalveluiden tarjoamisen kiinteistön asuk-
kaille. Kaapelitelevisiopalvelut eivät ole saatavilla kaikilla alueilla, varmista saatavuus 
ennen tilausta. 

 

 
Perusominaisuudet 
 

• 1 Gbits kuituliityntäyhteys Elisan valokuituverkkoon. 

• Mahdollistaa nopeat Elisan Saunalahti Kotikuitu -liittymät (maksiminopeus 
1000M/100M) sekä laajakaistapalvelut. Kotikuitu -liittymien ja muiden palveluiden 
(kuten Elisa Viihde) käyttöönotto edellyttää asukkaan tekemää erillistä sopimusta.   

• Mahdollistaa kiinteistön liittämisen Elisan Kaapelitelevisioverkkoon ja tarjoaa näin 
asukkaille mahdollisuuden Elisan Kaapelitelevisio- ja kanavapakettipalveluiden hyö-
dyntämiseen. 
 

 
Liittymän toimitus ja ylläpito sisältävät 
 

• Talokuituliittymän rakentamisen ja kytkennän lähimmästä Elisan runkoverkon liityn-
täpisteestä kiinteistön tekniseen tilaan sekä laajakaista- ja Kaapeli-TV-palveluiden 
edellyttämät aktiivilaitteet ja laitteiden asennuksen kiinteistön tekniseen tilaan. Elisa 
testaa yhteyden toimivuuden kiinteistön teknisestä tilasta Elisan runkoverkkoon.   

• Talokuituun sisältyvä aktiivilaite (kuitupäätelaite) sisältää seuraavat ominaisuudet: 
o Kuituliityntä operaattorin kuidulle (Elisa kytkee kuidun laitteeseen) Asennuk-

sen jälkeen kuitupäätteen kuituliityntään ei saa koskea ettei se vahingoitu. 
o Yksi Ethernet-liityntä (RJ-45, maksiminopeus 1000Mbit/s) kiinteistön verkko-

kaapelointiin ja laitteisiin liittymiseen  
o Lähtevä antenniliitin (F-liitin), jonka kautta TV-palvelut voidaan jakaa talon 

sisäverkkoon (koskee tuotteita, joihin toimitetaan myös Kaapeli-TV-palvelut) 
o Laitteen virtalähde  
o Laitteeseen ei sisälly WLAN/WiFi-yhteyttä 

• Verkon ja aktiivilaitteiden ylläpidon sekä jatkokehityksen (ei koske kiinteistön sisä-
verkkoa). 

• Kiinteistön sisäverkosta ja sisäverkon toiminnasta vastaa kiinteistön omistaja. 
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Oman tontin osuus 
 

• Asiakas vastaa, jos tonttiosuudesta ei muuta sovita, oman tonttinsa osuudesta eli 
asennusojan kaivamista ja täyttämisestä, asennusputken hankkimisesta ja asenta-
misesta sekä tontin reunalla olevan kaapelin oikaisemisesta tontin rajalta kiinteistön 
talojakamoon. Tilaaja vastaa myös putkireitin sijaintitiedon dokumentoinnista. Lisä-
tietoja putkituksesta ja sisäänvientiputken hankkimisesta, asennuksesta ja liittämi-
sestä rakennusoppaastamme. 

• Mikäli erikseen on sovittu, että myös asiakkaan oman tontin osuus kuuluu Talokuitu-
sopimukseen, Elisan urakoitsija vastaa tontilla tehtävistä töistä. Tontilla tehtävät 
suunnitellaan siten, että vauriot ovat mahdollisimman vähäiset. Vähäisiä haittoja voi 
kuitenkin syntyä. 

 
 

Toimitusaika 
 

• Toimitusaika sovitaan erikseen, mutta minimitoimitusaika vähintään 4 viikkoa. 
 
Lisäpalvelut 
 

• Elisa Kaapelitelevisio -liittymä. 
 
 

Hinnat 
 

• Elisan Saunalahti Talokuitu -liittymän liittymismaksu sekä Elisa Kaapelitelevisio -liit-
tymän liittymis- ja perusmaksut ovat sopimushintoja. 


