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VALOKUITUINFO 

 

 

Valokuituliittymän hinta 

Kertahinnalla: Käyttöön otetun valokuituliittymän hinta on 1200 €/ liittyjä. Kuukausimaksut tilatun palvelun 

mukaan. Mikäli liittymää ei ota käyttöön 12kk aikana liittymän rakentamisesta, liittymähinta on 1600 € ja tuolloin 

liittymästä ei koidu kuukausimaksuja. 

 

Osamaksulla: Liittymähinta on 54,90 €/kk. Hinta sisältää kuituliittymän rakentamisen ja 100M Internet-yhteyden 

käyttökuntoon asti. Hinnasta kuitumaksun osuus on 24,90 €/kk (1494 €). Maksuaika on 60kk. Palvelumaksun 

osuus (100M Internet) on 30 €/kk (720 €). Maksuaika on 24kk. Edullisempi palvelumaksu on voimassa koko 60kk 

sopimuksen ajan. Tämän jälkeen voimassaoleva listahinta. 

 

Osamaksutarjous: Liittymähinta on 49,90€/kk. Tarjous on voimassa 28.02.2022 saakka. Vain kurikan keskustassa! 

Hinta sisältää kuituliittymän rakentamisen ja 100M Internet-yhteyden käyttökuntoon asti. Hinnasta kuitumaksun 

osuus on 19,90 €/kk (1194 €). Maksuaika on 60kk. Palvelumaksun osuus (100M Internet) on 30 €/kk (720 €). 

Maksuaika on 24kk. Edullisempi palvelumaksu on voimassa koko 60kk sopimuksen ajan. Tämän jälkeen 

voimassaoleva listahinta. 

 

Liittymän hintaan sisältyy 

Liittymän hintoihin sisältyy: maakaapelin kaivuu kiinteistön seinälle / asennus kiinteistön sisälle (putkitus), 

ulkoliitäntäkotelon asennus, sisäkaapelin asennus sovittuun huoneistoon, sisäliitäntäkotelon asennus 

huoneistoissa, sisäliitäntäkotelon viereen asennettava kuitumuunnin (arvo 80 €) sekä yhteyden testaus. 

Kuitumuuntimessa on valmiiksi verkkoliitäntä, johon voi kytkeä tietokoneen tai reitittimen (WLAN). 

 

Kotitalousvähennys 

Kiinteistön osuuden suoritettavien töiden kustannus on verotuksessa kotitalousvähennyskelpoista. 

Valokuituliittymän kotitalousvähennysetu on arviolta n. 250 € (kertahinnalla otettaessa). 

 

Liittymismaksun maksutavat 

Kertahinnalla: Puolet liittymähinnasta laskutetaan varausmaksuna ennen liittymän rakentamisen aloittamista. 

Toinen osa laskutetaan, kun valokuitu on kiinteistöllä käyty hitsaamassa. 

 

KK-maksulla: Liittymähinta laskutetaan kuukausittain. Maksuehto 14 pv netto. 

 

 

 

 

 



 
   

      

 
 

SUNET / Suupohjan Seutuverkko Oy  puh. 040 674 8462  ALV.rek.   

Kenttätie 10 A 3   info@sunet.fi   Y-tunnus: 1962466-5 

61800 Kauhajoki   www.sunet.fi   Kauhajoki 

Valokuituliittymän edut 

• Huippunopea, häiriötön ja vakaa Internet-yhteys. 

• Valokuidun käyttöön eivät vaikuta etäisyys, käyttäjämäärä, kellonaika tai sääolosuhteet. 

• Mahdollistaa esimerkiksi etätyön, etäopiskelun, tv- ja pelipalvelut, sekä etävalvonnan- ja hälytyspalvelut. 

• Lähes rajaton tiedonsiirtokapasiteetti. 

• Suurten tiedostojen (videot ja valokuvat) jakaminen sujuu viiveettä. 

• Valokuituyhteys on pitkäikäinen. 

• Nostaa kiinteistön arvoa. 

 

Avoin valokuituverkko 

Sunetin valokuituverkko on avoin, joten kuituasiakkaat voivat itse valita keneltä palveluoperaattorilta haluavat 

palvelut ottaa. Kuituliittymään Internet-yhteyksiä tarjoavat Sunet, Elisa, Kuuskaista, Dynamo Net ja JNT. 

Yrityksille palveluita tarjoavat edellä mainittujen lisäksi Neviso, Telia ja DNA. 

Taloyhtiöliittymiin palveluita tarjoavat Sunet, Kuuskaista ja Dynamo Net. 

 

Kuukausimaksut (liittymä kertahinnalla) 

Käyttöön otetun liittymän kk-maksu koostuu verkkomaksusta ja Internet-palvelumaksusta. Sunet laskuttaa 

asiakkaalta verkkomaksun (24,80 €/kk) ja palveluoperaattori laskuttaa Internet-palvelumaksun. Asiakkaan 

ottaessa Internet-palvelu suoraan Sunetilta, asiakasta laskutetaan vain yhdellä laskulla. 

Esimerkkinä Sunetin palveluhinnasto: 

 
Sunet Internet 50M/50M  -     35 €/kk 

Sunet Internet 100M/100M      -     38 €/kk 

Sunet Internet 250M/250M      -     42 €/kk 

Sunet Internet 500M/500M      -     48 €/kk 

Sunet Internet 1000M/1000M  -     55 €/kk  

(yllä mainitut hinnat sisältävät Sunetin veloittaman verkkomaksun 24,80 €/kk) 

 

IPTV-palvelu  
IPTV-palvelua tarjoavat Sunet, Maxivision, Elisa viihde ja DNA TV. IPTV on digitaalinen TV-palvelu 

valokuituverkossa, jonka avulla on mahdollista päästä eroon satelliittiantennista ja antenniverkon maksukorteista. 

Peruskanavapakettiin sisältyy yleisesti 20 kanavaa, joista 16 kanavaa on HD-laatuisia. Peruspaketin hinnat alkaen 

6 €/kk. Kanavia pystyy tallentamaan erillisellä tallennuspalvelulla, hinta 6 €/kk. 

 

 


