
 
 

Yleinen hinnasto 1.1.2022 alkaen (mod. 6.3.2022) 

HINNASTO ON VOIMASSA TOISTAISEKSI. TARKISTA HINTA OSUUSKUNNALTA 

(WWW.VYLK.FI) 

OSUUSKUNNAN JÄSENYYS 

Jäsenosuusmaksu  

Jäsenosuusmaksu palautetaan kokonaisuudessaan, mikäli jäsen haluaa erota tai 

erotetaan sääntöjen mukaisesti osuuskunnasta. 

HUOM! Liittymä ei edellytä osuuskunnan jäsenyyttä, mutta tällöin 

liittymämaksu on 1,5 kertainen. 

100,00 € 

(ei ALV:nen tuote) 

LIITTYMÄMAKSU YKSITTÄISILLE KOTITALOUKSILLE / LOMA-ASUNNOILLE 
Huom! Osuuskunta pidättää oikeuden päättä rakentamisesta tietylle alueelle. 

Liittymämaksu osuuskunnan jäsenille 

Laskutus kolmessa erässä (1.000 €, kun sopimus tehdään ja rakennusaikataulu 

sovitaan + 600 €, kun kuitu tontilla + 600 €, kun yhteys valmis 

ulkopäätekotelolle). 

  
Hinta sisältää kuidun tuonnin jakopisteeltä (hinta sisältää 200 ojametriä, 

ylimenevältä osalta lisämaksu 6,80 €/m, sis. alv 24 %) tontin reunalle, josta 

asiakkaan vastuulla on maatöiden osuus tontilla ulkoseinälle asti. 

 

Liittymämaksu muille kuin osuuskunnan jäsenille 

 

Liittymämaksu sisältää myös kuituyhteyden ulkopäätekotelolle, 

sisäänmenokaapelin, tarvittavan optiikan ja asennusalustan (mediamuuntimen 

taustakotelo). Liittyjän vastuulla on kaapelin tuominen ulkopäätekotelolta 

sisälle ja mediamuuntimen asennus, tarvitsee verkkovirran. Ohjeita saa 

osuuskunnalta. 

 

Mediamuunnin (CTS FWR5-3105). Sisältää Cinian päivitykset ja etätuen. 

Erikseen hankittava (ei sisälly liittymähintaan)! Hankittu osuuskunnan 

yhteisostona.  

 

Maxivision Digiboxi (Arris VIP4302), seuraa Maxivisionin hinnoittelua ja 

tarjouksia sekä tilaa osoitteesta: www.maxivision.fi/cinia 
 

Tutustu myös Maxivisionin lisäpalveluihin: Tallennuspalvelu, Kanavapaketit 

ja Videokirjasto. 
 

2.200 € 

(ei ALV:nen tuote) 

 

 

 

 

 

 

 

3.300 € 

(ei ALV:nen tuote) 

 

 

 

 

 

 

170 € (sis.alv 24%)   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VERKKO-OSUUSKUNTA YLLÄKSEN LAAJAKAISTAN PALVELU- JA YLLÄPITOMAKSUT 

Ylläpitomaksu 

Hinta ei sisällä palveluita. 

Verkkomaksua peritään käyttöön kytketyistä ja käyttövalmiista 

valokuituliittymistä sekä varauksista. Maksulla katetaan verkon ylläpito- ja 

pääomakustannuksia.  

 

Peruspalvelu 200/200 Mbps + IPTV + ylläpitomaksu 

 

 

14,90 €/kk (sis.alv 24%) 

 

 

 

 

32,90 €/kk (sis.alv 24%) 

 

http://www.vylk.fi/
http://www.maxivision.fi/cinia


 
 

Peruspalvelu 500/500 Mbps + IPTV + ylläpitomaksu 

 

Mökki 100 (sis. nettikäyttöä sata päivää kalenterivuoden sisällä, mahdolliset 

valvontalaiteet koko vuoden. Ei sisällä IPTV -palvelua) 100/100 Mbps 
 

39,90 €/kk (sis.alv 24%) 

 

 

25,50 €/kk (sis.alv 24%) 
 

 LIITTYMÄMAKSU YRITYKSILLE JA TALOYHTIÖILLE 

Liittymämaksu osuuskunnan jäsenyrityksille (liittymä y-tunnuksella) 

Laskutus kolmessa erässä (1600 €, kun sopimus tehdään ja rakennusaikataulu 

sovitaan + 850 €, kun kuitu tontilla + 850 €, kun yhteys valmis 

ulkopäätekotelolle) 

  
Hinta sisältää kuidun tuonnin jakopisteeltä (hinta sisältää 200 ojametriä, 

ylimenevältä osalta lisämaksu 6,80 €/m, sis. alv 24 %) tontin reunalle, josta 

asiakkaan vastuulla on maatöiden osuus tontilla ulkoseinälle asti. 
 

Liittymämaksu muille kuin osuuskunnan jäsenyrityksille 

 

Liittymämaksu sisältää myös kuituyhteyden ulkopäätekotelolle, 

sisäänmenokaapelin, mediamuuntimen taustakotelon, jos mediamuunninta 

tarvitaan ja tarvittavan optiikan. Liittyjän vastuulla kaapelin tuonti sisälle 

ulkopäätekotelolta ja mediamuuntimen asennus, tarvitsee verkkovirran. 

Ohjeita saa osuuskunnalta. 

 

Huom! Osuuskunta pidättää oikeuden päättä rakentamisesta tietylle alueelle. 

 

Mediamuunnin (CTS FWR5-3105) hankittu yhteisostona, osuuskunnalta tai 

vaihtoehtoisesti yritys hankkii tarpeeseensa sopivan kokoisen kytkimen 

operaattorin ja osuuskunnan ohjeiden mukaan. 
 

Maxivision Digiboxi (Arris VIP4302), seuraa Maxivisionin hinnoittelua ja 

tarjouksia sekä tilaa osoitteesta: www.maxivision.fi/cinia 
 
Tutustu myös Maxivisionin lisäpalveluihin: Tallennuspalvelu, Kanavapaketit ja 

Videokirjasto. 

 

Liittymämaksu taloyhtiöille 

Kokonaishinta muodostuu liittyvien huoneistojen määrän mukaan. Hinta 

silloin, kun huoneistot liittyvät verkkoon talokytkimen (liittyjän hankittava) ja 

sisäverkon kautta osuuskunnan verkkoon. 

1. huoneisto 2200 €, 2. huoneisto 1870 €, 3. huoneisto 1540 €, 4. huoneisto 

1210 €, 5. huoneisto 880 €, 6. huoneisto 550 €, 7. huoneisto 220 €, 

8., 9. ja 10. huoneisto á 110 €. Yhteensä 10 huoneiston taloyhtiö 8800 €. 

Jos huoneistojen määrä ylittää 10, lisähintaa ei peritä. 

 

Laskutus kolmessa erässä (puolet, kun sopimus tehdään ja rakennusaikataulu 

sovitaan, 1/4, kun kuitu tontilla ja loput, kun yhteys valmis 

ulkopäätekotelolle). 

  
Hinta sisältää kuidun tuonnin jakopisteeltä (hinta sisältää kaivuuta 100–400 

ojametriä liittymähinnan suhteessa, ylimenevältä osalta lisämaksu 6,80 €/m, 

sis. alv 24 %) tontin reunalle, josta asiakkaan vastuulla on maatöiden osuus 

tontilla ulkoseinälle asti. 

 

3.300 € 

(ei ALV:nen tuote) 

 

 

 

 

 

 

 

5.000 € 

(ei ALV:nen tuote) 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 € (sis.alv 24%) 

Hinta kytkinkohtainen   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.200 – 8.800 € 

(ei ALV:nen tuote) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maxivision.fi/cinia


 
 

Hinta sisältää myös kuituyhteyden ulkopäätekotelolle, sisäänmenokaapelin ja 

tarvittavan optiikan. Liittyjän vastuulla kaapelin tuonti sisälle 

ulkopäätekotelolta, kytkimen asennus sekä sisäverkon rakentaminen (monissa 

uusissa taloyhtiöissä valmiina). 

 

Huoneistot voivat liittyä yksittäinkin verkkoon, jos taloyhtiö ei pääse 

sopimukseen yhteishankinnasta ja jos taloyhtiö suostuu yksittäisiin liittymiin. 

Hinnat silloin samat kuin yksittäisillä omakotitaloilla ja loma-asunnoilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VERKKO-OSUUSKUNTA YLLÄKSEN LAAJAKAISTAN PALVELU- JA YLLÄPITOMAKSUT 

YRITYKSILLE JA TALOYHTIÖILLE 

Hinta vaihtelee palvelun sisällön ja määrän mukaan. Pyydä lisätietoja 

osuuskunnalta! 
 

 
 

Muut hinnat 

LASKUTUSHINNASTO 

Sähköinen e-lasku loppukäyttäjälle, laskutusjakso 2kk 

 

Paperinen lasku loppukäyttäjälle  

 

Maksumuistutuslisä 

 
 

Maksuton  

 

2,00 € / kpl (sis alv 24%) 

 

5,00 € / kpl  

(ei ALV:n alainen tuote) 
 

PALVELUN AVAAMINEN JA KESKEYTTÄMINEN 

Palvelua ensimmäistä kertaa avattaessa 

Osuuskunnan jäsenille ja ei-jäsenille 

 

Tilapäinen internetpalvelun keskeytys 

HUOM! Kuukausittainen ylläpitomaksu veloitetaan edelleen. 
Tilapäisesti irtisanotun internetpalvelun takaisinkytkentä  

 
 

Maksuton  

 

 

Maksuton  

 

50 € Sisältää alv 24 % 

 
 

  



 
 

INTERNETPALVELUN IRTISANOMINEN: FYYSISEN VALOKUITULIITTYMÄN 

PURKUKUSTANNUKSET 
Liittymismaksu vähennettynä purkukustannuksilla palautetaan takaisin jäsenelle liitettyjen rakennusten 
poistuessa pysyvästi käytöstä ja jäsenen sitä kirjallisesti hakiessa 

Fyysisen valokuituliittymän purkukustannukset 

1) Ulkopäätekotelo poistetaan, maakaapeli katkaistaan maan rajasta 148,80 € 

2) Kytkentäkaivolla puretun kuidun kapasiteetin ohjaaminen toisaalle (kaivon / 

jakokaapin avaaminen ja uudelleen kytkentä) 1 091,20 € 

3) Aktiivilaitetilalla tapahtuva uudelleen kytkentä 105,40 € 

4) Dokumentointi KeyCom järjestelmään 68,20 € 

5) VYLK:n asiakastietojen muutos 49,60 € 

HUOM! Purkukustannus kuitenkin enintään maksetun liittymämaksun verran 

ts. liittymämaksua ei palauteta paitsi ylimenevältä osalta. 
 

1463,20 € (sis.alv 24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KAAPELINÄYTÖT 

Kaapelinäytöt tulee tilata Geomatikk Finland Oy:ltä 

www.verkkoselvitys.fi 

 

 

 
 

 

MAAHAN ASENNETTUJEN KAAPELIVIKOJEN KORJAUKSET 

Maahan asennettujen kaapeleiden viankorjaukset 0 - 432 kuitua - Hinta 

vaihtelee hitsattavien kuitujen määrän sekä työn kiireellisyyden mukaan. 

Kun kaivat, selvitä aina kaapeleiden sijainti.  

Lisätietoa kaapelinäytöistä: +358 40 652 0863 / VYLK 
 

678 – 11.765 € 

(+ alv 24 %) 

 

 
 

PÄÄTELAITTEET JA TARVIKKEET 

Mediamuunnin CTS FWR5-3105 

Kuituoptiikka (esim. rikkimenneen tilalle) 

Välikuitukaapeli (esim. rikkimenneen tilalle) 

Asennusalusta (mediamuuntimen taustakotelo) 
 

170 € (sis.alv 24%) 

25 € (sis.alv 24%) 

25 € (sis.alv 24%) 

25 € (sis.alv 24%) 
 

LISÄPALVELUT 

Kiinteä IP- osoite - Kiinteä IP- osoite myös kuluttajaliittymiin 

Huomaattehan, että emme toimita kiinteää IP- osoitetta 

kuluttajaliittymiin, mikäli palvelun tilaajana on yritys. 
 

15€ kpl / kk tai 

60 € / 5 kpl / kk  

(sis.alv 24%) 
 

TUKIPALVELUT 

Tukikäynti asiakkaan luona + kilometrikorvaus 0,62€ / km 

 

Lausunto vakuutusyhtiölle, yms. 
 

60,00 € / h (sis.alv 24%) 

 

50,00 € (sis.alv 24%) 
 

 

www.verkkoselvitys.fi

